
Komentář ke statistickému výkazu za rok 2010 

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace (včetně poboček) 

 

Demografické údaje 

 

Obyvatelstvo: 

Rožnov pod Radhoštěm 2010 2009 2008 

Počet obyvatel 17 080 17 121 17 196 

Počet obyvatel do 15 let 2 491 2 348 2 358 

 

Čtenáři: 

Rožnov pod Radhoštěm 2010 2009 2008 

Počet registrovaných čtenářů 2 919 2 928 2 968 

Z toho registrovaných čtenářů do 
15 let 

776 770 740 

Počet návštěvníků 48 020 73 656 68 255 

 

V počtu registrovaných čtenářů se projevuje celospolečenský trend poklesu populace, v roce 2010 nijak dramatický, 

knihovna vykazuje o 9 registrovaných čtenářů méně.  

V počtu fyzických návštěv knihovny vykazujeme propad, domníváme se, že je způsoben špatnou evidencí návštěvníků 

kulturních a vzdělávacích akcí v minulých letech. 

 

Počet poboček a knihoven: 
3 pobočky v městských částech – Tylovice, Hážovice, Horní Paseky. 

7 knihoven střediskových – Místní knihovny Hutisko Solanec, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Valašská Bystřice, 

Vidče, Střítež nad Bečvou. 

 

Knihovní fond (nezahrnuje 7 střediskových knihoven): 

 

 2010 2009 2008 

Částka na nákup knihovního 

fondu Městská knihovna 

Rožnov p. R. + pobočky 

522 811,- 

Z toho (101 574,- periodika) 

a (40 958,- EIZ) 

546 309,- 

Z toho (110 788,- periodika) 

a (38 942,- EIZ) 

475 096,- 

Přírůstek knihovního fondu: 2 535 k. j. 2 561 k. j. 2 428 k. j. 

Úbytek knihovního fondu: 5787 k. j. 2 382 k. j. 3 996 k. j. 

Počet odebíraných periodik: 159 154 160 

 

 Rozpočet knihovny byl v roce 2010 zřizovatelem zkrácen o 320 000,- oproti roku 2009. Přes tento hendikep byla 

snaha, aby se snížení rozpočtu nedotklo uživatelů knihovny, tím méně akvizičních položek.  

 Při akvizici monografií je stále kladen důraz na nákup kvalitní beletrie a naučné literatury. Do fondu se nakupují 

dokumenty, jež jsou často žádány uživateli knihovny prostřednictvím služby MVS z jiných knihoven.  

 Ve výpůjčkách je 3000 výpůjček propad u krásné literatury (nijak dramatický) 

 Uspokojivý je trend nárůstu výpůjček u zvukových dokumentů.  Tato věc je možná spojena s větším vydáváním 

audioknih ve formátu mp3 a jejich akvizice do knihovny (např. produkce nakladatelství Tympanum), osvětou 

v čekárnách na městské poliklinice 

 Služba MVS dlouhodobě zaznamenává nárůst požadavků – dlouhodobá snaha vycházet vstříc zájemcům o tuto 

službu se vyplácí 

 Bylo vyřazeno vetší množství zastaralých dokumentů, které byly umístěny v depozitním skladišti a původně byly 

součástí fondu poboček v Hážovicích a Tylovicích. 

 

 

 



 

Profesní vzdělávání pracovníků (navštívené semináře, školení – výčet nejdůležitějších): 

 

Název školení Místo Počet účastníku z Měk Rožnov p.R. 

Platná legislativa ve spisové a archívní službě Zlín 1 

Výzkumy uživatelů knihoven Praha 1 

Zvukové knihy v roce 2010 Třebíč 1 

Knižní veletrh  Praha 2 

Porada okresních knihoven Vsetín 2 x 4 

Knihovny a rock´n´roll - Praha (NTK Praha 1 

Základy fundraisingu Rožnov 2 

Komunitní knihovna v Koncepci rozvoje knihoven  Praha 1 

Co venkovské knihovny umějí a mohou  Pavlovice 1 

Měření výkonu v knihovnách Ostrava 1 

Kniha ve 21. století Ostrava 1 

 

 V oblasti vzdělávání je snahou udržovat přehled pracovníků o aktuálních otázkách a odborných problémech 

současného knihovnictví v ČR.  

 Knihovna je institucionálním členem SKIP. V listopadu 2009 knihovna podala podklady pro případné školení 

pracovníků v rámci projektu Národní knihovny a Unie zaměstnaneckých svazů, vzhledem k různým 

administrativním problémům však byla doposud umožněna účast pouze na jednom možném školení a to: Základy 

fundraisingu. 

 Důležitým aspektem ve vzdělávání je také udržování si přehledu o legislativě týkající se knihovnictví, 

příspěvkových organizací měst, účetnictví… 

 Knihovna měla příležitost prezentovat své aktivity na akademické půdě v rámci konference Kniha ve 21. století. 

 Pokračuje snaha knihovny nezůstávat na periferii „knihovnického dění“ - účast na setkávání Sekce veřejných 

knihoven SKIP, komunitní skupiny SKIP 

 

Vzdělávací a kulturní akce (nezahrnuje 7 střediskových knihoven) pro veřejnost pořádané 

knihovnou: 

 

 2010 2009 2008 

Počet akcí celkem: 304 394 396 

Z toho pro děti (besedy, knihovnické lekce, soutěže, 

výtvarné prezentace MŠ v oddělení pro děti): 

189 204 203 

Z toho pro dospělé (večerní a odpolední besedy, 

přednášky, pravidelné kluby, výstavy): 

104 108 193 

Z toho výstavy: 10 10 12 

Celkový počet účastníků akcí: 11 335 10 936 9 282 

 

 V průběhu let se vyprofilovaly okruhy témat, ke kterým se knihovna aktivně připojuje při tvorbě kulturních pořadů 

pro veřejnost v Rožnově.  

 Tradičním okruhem jsou literárně-naučné besedy pro mateřské, základní a střední školy. 

 Okruhy témat besed pro dospělé: literatura, filozofie, psychologie, zdravý životní styl, alternativní medicína, 

zajímavé osobnosti města a regionu, občanská společnost, lidská práva. 

 

 Výběr z nejvýznamnějších kulturních akcí pořádaných knihovnou pro veřejnost: 

 

 Jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí bylo v roce 2010 již 15. Putování s broučky Valašským královstvím 

– pořádáno ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě, T-ka, Střediskem volného času. Využili jsme k výročí 



15. let k několika změnám – shromáždění broučků proběhlo u nově zbudovaného hudebního altánu, 

pozměnila se trasa pochodu, využilo se blízkosti jezírka. Akce se zúčastnilo odhadem cca 2500-3000 lidí. 

 

 Hravé večerníčky na kamenech – v roce 2010 jsme pokračovali v zaměření akce na děti předškolního věku a 

jejich rodiče.  Po 5 dní ve 2. červnovém týdnu ve spolupráci s různými divadélky se nám podařilo za knihovnu 

přilákat denně cca 70 lidí, pro které se četly pohádky, hrálo divadlo. Ukázalo se, že náš odhad byl správný. 

 

 Město v mé paměti – pokračuje projekt Město v mé paměti. Seniorský tým aktivních seniorů se schází 1 x 

měsíčně, nejvýraznějším počinem bylo vydání dalšího svazku „netradičních průvodců“ po Rožnově – 

Záhumení. Fotografie jednoho z účastníků projektu byly použity jako základ pro kalendář pro rok 2011, který 

vydává Město Rožnov. 

 

 Letní procházky pamětí města – v průběhu července a srpna proběhly prezentace jednotlivých průvodců 

pamětí města vydaných v rámci projektu Město v mé paměti před veřejností a všechny vycházky se setkaly 

se zájmem veřejnosti. 

 

 Benefice pro mateřská centra Domeček a Kolovrátek – knihovna pořádá charitativní vystoupení dětí 

rožnovských základních škol – zisk finančních prostředků pro činnost těchto partnerů (v roce 2010 se vybralo 

na vstupném cca 10 000,-) – ve spolupráci s družinami základních škol a T-ka. 

 

 Po pašeráckých stezkách – tradiční setkání knihovníků z Kysucké knižnice v Čadci, rožnovských knihovníků a 

seniorů se uskutečnilo na Bílém Kříži – ve spolupráci s o. s. Zdravý Rožnov a KK Čadca. 

 

 Hodnoty na dlani – knihovna je partnerem v mezinárodním přeshraničním mikroprojektu financovaném 

Evropskou unií, který je realizován ve spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci. Náplní projektu jsou: 

setkávání, tištěné výstupy, výměna zkušeností a dobré praxe, seznamování se s kulturou na obou stranách 

hranice.  

 

 Karpatské inspirace – knihovna je partnerem v mezinárodním přeshraničním mikroprojektu financovaném 

Evropskou unií realizátora projektu Města Rožnov pod Radhoštěm, kdy část aktivit projektu realizuje přímo 

knihovna nebo se minimálně na půdě knihovny odehrávají. Jedná se o cyklus besed s názvem Černá hodinka, 

mezinárodní literární soutěž, vydání almanachu oceněných literárních prací.  

 

 

 

Partneři 
 

Při organizování kulturní a vzdělávací činnosti knihovna rozhodně není solitérem. Při této činnosti spolupracuje s řadou 

organizací, spolků a sdružení. Nejdůležitějšími partnery jsou: rožnovské školy, o. s. Zdravý Rožnov, o. s. Iskérka, Město 

Rožnov, Kysucká knižnica v Čadci, SVČ Rožnov, MVK Vsetín… 

 

 

 

 Ediční činnost 

 
o O poklad strýca Juráša 2010 - v březnu almanach dětských literárních prací jako výstup z městského 

kola soutěže O poklad strýca Juráša. ( ISBN 978-80-87334-05-8) nákladem 250 kusů  

 

o Pozoruhodné rožnovské ulice - v srpnu vydala knihovna další z řady průvodců pamětí města pod názvem 

- nákladem 250 kusů 

 

Obě publikace jsou také dostupné na webových stránkách knihovny (www.knir.cz) 

 

 



 

Realizované projekty, dotace, sponzorské dary 
  

 „Barevný svět her“ – (podpora a rozvoj literárního potenciálu dětí, propagace čtenářství na veřejnosti, 

propagace činnosti knihovny) 

 Dotace (Zlínský kraj)        10. 000,- Kč 

 Sponzorské dary (podnikatelské subjekty)      10.000,- Kč 

 Vlastní spoluúčast         13. 520,- Kč 

 

 „Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké“(akvizice zvukových dokumentů) 

 Dotace (Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století)     5. 000,- Kč 

 Vlastní spoluúčast         5. 000,- Kč 

 

  „Hravé večerníčky na kamenech“ (podpora zájmu o četbu u předškolních dětí, podpora čtenářství v rodině) 

 Dotace (Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století)     7. 000,- Kč 

 Vlastní spoluúčast         7. 344,- Kč 

  

 „Putování broučků Valašským královstvím“(podpora zájmu o četbu u předškolních dětí) 

 Dotace (Nadace Děti – kultura - sport)       23. 000,- Kč 

 Vlastní spoluúčast         6. 021,- Kč 

 

 Zpřístupnění databáze TAMTAM  

Začlenění do konsorcia knihoven s placeným přístupem (VISK 8A)    26. 400,- Kč 

Vlastní spoluúčast         13. 200,- Kč 

 

 Nákup knih z českých nakladatelství (Projekt Česká knihovna)    4. 000,- Kč 

 

 Technické dovybavení knihovny  - Wi-Fi v knihovně“ 

Sponzorský dar (Cabot s. r. o.)       15. 000,- Kč 

 

Částka získaná z jiných zdrojů (ne od zřizovatele) jako dotace, či pro realizaci projektů   100.400,- Kč 

 

Jako partner v projektech EU  

 Karpatské inspirace        3. 034 euro 

 Hodnoty na dlani         4. 000 euro 

 

Částka pro činnost knihovny v projektech EU celkem         7. 034 euro (cca 168.840,- Kč) 

 

 

Nákupy a opravy technického vybavení 

 

 Notebook HP         15.220,- Kč 

 Wi-Fi routery + práce a instalace       15.000,- Kč 

 Swich (centrální)         4.820,- Kč 

 

 

Opravy, revize - objekt knihovny 
 

 Malování místností (pracoviště Kuchyňka, Ředitelna, chodba)    5. 856,- Kč 

 Oprava parketové podlahy (pracoviště Kuchyňka, Ředitelna, chodba)   28.000,- Kč 

 

 

 



 

Propagace knihovny 

 

 Knihovna se snaží své aktivity nad rámec běžných knihovnických procesů propagovat prostřednictvím 

nejrůznějších komunikačních kanálů. Využívají se plakátovací plochy ve městě, kulturní měsíčník KAM, místní 

noviny, TV Beskyd, Rádio Valašsko, www stránky knihovny, od května 2010 je spuštěn také profil knihovny na 

Facebooku.  

 V prosinci bylo zahájeno rozesílání informačních mailů uživatelům (registrovaným) knihovny. 

 

Internet: 

 

 Připojení: optika (4M Rožnov) 

 Rychlost: 5 Mbit/s 

 Budova Bezručova - možnost veřejného přístupu k Internetu 9 stanic pro uživatele knihovny přístupných po 

registraci bezplatně, možnost tisku (čb/barva), skenování.  

 V roce 2010 bylo zprovozněno Wi-Fi připojení – možnost připojit se s vlastním PC či mobilem k Internetu. 

 Pobočka na Horních Pasekách – možnost veřejného přístupu k Internetu – 1 PC stanice (možnost čb tisku)¨ 

 

 

Automatizace knihovnickýh procesů: 

 

 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 roce 2010 (duben) bylo spuštěno odesílání tzv. předupomínek tj. odesílání informačního emailu o blížícím 

se konci výpůjční doby.  

 V budově knihovny na Bezručově ulici jsou k dispozici 2 OPAC katalogy (dětské a dospělé oddělení). 

 Výpůjční systém je v tuto chvíli 100 % automatizován. 

 

Elektronické informační zdroje 

 

 V rámci knihovny jsou uživatelům dostupné tyto databáze s možností samostatného vyhledávání. 

o ASPI (zákony) 

o TAMTAM (dtb. periodik s archivem do roku 1996)   

 

 

Zástup za mateřskou dovolenou: 

 

  Od 1. 8. 2006 – 31. 8. 2010 Mgr. Hana Sváková Bajerová (za Bc. Ivanu Zemanovou) 

  Od 1. 12. 2006 – 30. 4. 2010 Bc. Jana Hradilová (za Mgr. Alenu Srovnalovou) 

 

 

  

Dne 26. 1. 2011 

Bc. Pavel Zajíc 


