Komentář ke statistickému výkazu za rok 2012
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Demografické údaje:
Rok
Počet obyvatel
Mládež do 15-ti let

2012
16 816
2134

2011
17 044
2150

2010
17 071
2 141

2009
17 151
2 146

Čtenáři:
Rok
Počet registrovaných celkem
Počet registrovaných
do 15 let
Počet návštěvníků –
fyzických
Počet návštěvníků on-line

2012
3 078
875

2011
2 990
794

2010
2 919
776

2009
2 928
770

70 659

69 241

48 020

73 656

46 964

40 803

30 038

16 744

V počtu registrovaných čtenářů zaznamenáváme nárůst oproti minulým letům, navzdory poklesu počtu obyvatel města,
což je potěšující zpráva. Avšak na druhé straně nám poklesly počty registrovaných čtenářů na pobočkách – usuzujeme,
že čtenáři z okrajových částí jsou více mobilní a využívají více služeb centrální knihovny na Bezručově ulici.
Stejně jako v loňském roce usuzujeme, že se počíná projevovat potřebnost knihovny pro sociálně slabší obyvatele a také
souvislost s celospolečenským jevem ekonomické recese.
Tento obrat však mohou způsobovat i jiné drobnosti. Např. kvalita knihovnou nabízených služeb, jejich vytrvalá
propagace v médiích (TV, tisk, internet), uživatelská přívětivost a aktivity mimo rámec tradiční knihovnické práce. Nárůst
registrovaných čtenářů může také být způsoben vyšším počtem besed pro studenty středních škol, kteří v předchozích
letech do knihovny v rámci hodin českého jazyka intenzivně nedocházeli.
Počet poboček a knihoven:
Hlavní budova knihovny na Bezručově ulici 519 + 3 pobočky knihovny v městských částech – Tylovice, Hážovice, Horní
Paseky.
7 knihoven metodicky vedených Střediskovou knihovnou Rožnov p.R. – knihovny v obcích Hutisko– Solanec, Vigantice,
Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Valašská Bystřice, Střítež nad Bečvou, Vidče.
Knihovní fond (nezahrnuje 7 střediskových knihoven):

Částka na nákup
knihovního fondu Městská
knihovna Rožnov p. R. +
pobočky

2012
478 994,Z toho
(88 693,- periodika)
(16 039,- EIZ)

Přírůstek knih. Fondu
2 490 k. j.
Úbytek knih. Fondu
1179 k. j.
Odebíraných periodik
124
*) EIZ – elektronické informační zdroje


2011
519 665,Z toho
(100 089,- periodika)
(30 804,- EIZ*)

2010
522 811,Z toho
(101 574,- periodika)
(40 958,- EIZ)

2 666 k. j.
4 702 k. j.
136

2 535 k. j.
5 787 k. j.
159

Částka přidělená zřizovatelem na provoz a činnost knihovny činila v roce 2012 - 4 820 000,-.

2009
546 309,Z toho
(110 788,periodika)
(38 942,- EIZ)
2 561 k. j.
2 382 k. j.
154



Vzhledem k situaci, kdy byl knihovně krácen rozpočet oproti požadovanému návrhu, bylo nutno ušetřit na
akvizici knih, periodik a EIZ – v celkové výši 40 671,-.



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.



Pokračuje trend nárůstu výpůjček u zvukových dokumentů. Tento jev je spojen s větším vydáváním audioknih ve
formátu mp3 a jejich akvizice do knihovny (např. produkce nakladatelství Radioservis začalo s vydáváním
archivních materiálů Českého rozhlasu, pokračuje nakladatelství Tympanum) a propagace těchto dokumentů u
čtenářů a veřejnosti. Stoupající tendenci má také využívání možnosti výpůjček z Macanovy knihovny a tiskárny
pro nevidomé a zvyšování uživatelské gramotnosti při práci s novými typy dokumentů. Ze strany knihovny došlo
k navázání aktivnější spolupráce s Domovem pro seniory – půjčování souborů zvukových knih k poslechu.



Služba MVS vykazuje v porovnání s předchozím rokem shodné využívání, myslím si, že využití této služby dosáhlo
svého maxima. Dlouhodobá snaha vycházet vstříc zájemcům o tuto službu se vyplácí. Navíc v souvislosti se
zrušením cirkulačních souborů pro obce Valašská Bystřice, Vidče a Střítež nad Bečvou je vyšší počet žádostí
z těchto obcí o výpůjčky z fondu městské knihovny (nejedná se o cirkulační soubory hrazené z prostředků na
regionální funkce, avšak o cirkulační soubory vytvářené pouze z prostředků dotčených obcí.) Tyto jsou pak
vykazovány jako žádosti na MVS z jiných knihoven.

 V průběhu roku pracovnice střediskové knihovny vedla revize knihovního fondu v obecních knihovnách Dolní
Bečva, Vigantice, Hutisko Solanec a Vidče.
Zaměstnanci; profesní vzdělávání:


Ve vnitřní struktuře nedošlo v uplynulém roce ke změnám a přesunům zaměstnanců
Název školení
Místo
Počet účastníků z Měk Rožnov p. R.
Jak (ne)dostat druhý stupeň do
knihoven

Jihlava

2

Novela archivního zákona

Nový Jičín

1

Elektronické služby knihoven

Zlín

2

Zvukové knihovny

Třebíč

1

Knihovnický kurz UZS - služby

Ostrava

2

Brno

2

Využití IPadu v knihovnách

Praha

1

Zákoník práce 2012

Jihlava

1

Knižní veletrh

Havlíčkův Brod

1

Kam s ní? Design služeb

Jevíčko

2

4 x okresní porada

Vsetín

2

Benchmarking knihoven

Praha

1

Současná literatura pro děti a její vliv
na rozvoj čtenářství

Přerov

2

České filmové pohádky a jejich literární
předlohy

Kroměříž

2

Bezplatné zdroje odborných
informací

Účetnictví a inventarizace

Vsetín

1



V oblasti vzdělávání je snahou o udržení zájmu zaměstnanců o důležité a nové trendy v knihovnictví.



Pokračuje snaha knihovny nezůstávat na periferii „knihovnického dění“ - účast na setkávání Sekce veřejných
knihoven SKIP, komunitní skupiny SKIP



Důležitým aspektem ve vzdělávání je také udržování si přehledu o legislativě týkající se knihovnictví,
příspěvkových organizací měst, účetnictví…

Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost pořádané knihovnou (nezahrnuje 7 střediskových knihoven):
2012
2011
2010

2009

Počet akcí celkem:

312

302

304

394

Z toho pro děti:
(besedy, knihovnické
lekce, soutěže…)

194

189

189

204

Z toho pro dospělé
(večerní a odpolední
besedy, přednášky,
pravidelné kluby):

118

98

104

108

Z toho výstav:

11

12

10

10

Celkový počet
účastníků:

10 915

9873

11335

10936



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.
Výstavy na chodbách a v podkroví městské knihovny se zaměřují na prezentaci projektů místních škol a
občanských sdružení, prezentaci aktivit knihovny, prezentaci výtvarníků a fotografů ať už amatérských tak
profesionálů. Zpravidla bývají instalovány na období 2 měsíců.



Výběr nejzajímavějších kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných pro veřejnost:


Jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí
pořádaných knihovnou bylo v roce 2012 již 17.
Podzimní putování s broučky Valašským královstvím
– pořádáno ve spolupráci s Valašským muzeem v
přírodě, T-ka. Akce se zúčastnilo odhadem 2500
účastníků.





Popletené večerníčky na kamenech – také v roce
2012 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 odhadem 100 dětí a rodičů, pro které se
četly pohádky, hrálo divadlo. A navíc děti přišly, i
když nám ne vždy přálo počasí.

Město v mé paměti – pokračuje projekt Město v mé paměti. Seniorský tým aktivních seniorů se schází 1 x
měsíčně, pokračuje edice Milé tisky (začala se vydávat 2011), v jejímž rámci vyšly 3 útlé svazky – Miroslavy
Baštánové, Vladimíra Bartošeka a Věry Otevřelové – dostupné také online..


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. Jednalo se již o několikátý ročník. Uskutečnila se
také zkušební vycházka po městské části Kramolišov.



Při besedách bylo představeno několik knižních publikací
s lokální a regionální tematikou – Hážovice, moja dědina,
Obec Vigantice, Tesla Rožnov, Rožnovští tkalci, Rožnovská
papírna.



Proběhly 3 podvečery dramatizovaného čtení z děl světových autorů sci-fi – ve spolupráci s Danielem Stiborem.



Hudební pokojíčky (houslový, klavírní, kytarový) – nový a úspěšný cyklus setkání u hudebních nástrojů a o nich,
spojený s muzicírováním nejmladších, ale také zkušenějších muzikantů – ve spolupráci s hudebním oborem ZUŠ



Po pašeráckých stezkách – tradiční setkání knihovníků z Kysucké knižnice v Čadci, rožnovských knihovníků a
seniorů se uskutečnilo na Kysucách v oblasti Vyšného Kelčova – ve spolupráci s o. s. Zdravý Rožnov. Krásné
počasí, hojná účast veřejnosti a nakonec také skvělý průvodce po čarodějných chodníčcích Mudr. Jozef Marec.



Besedy se zajímavými osobnostmi: Jiří Dědeček,
Richard Sobotka, ak. mal. Luděk Majer, Vladislav
Chmelař, Josef Rauvolf, Ondřej Hozák, Zuzana
Pospíšilová, Táňa Fischerová



S-klub pokračuje 10 setkáními v průběhu „školního“ roku. Jarmila Mikulášková ve spolupráci s ing. Rudolfem
Hamerníkem připravují autorské poslechové pořady pro slabozraké spoluobčany.

o Témata: vzpomínka na spisovatelku Helenu Mičkalovou, výročí narození Ladislava Nezdařila, Naše paní
učitelky, koncert sdružení Zlatá brána ke dni matek, Island (cestopisné vzpomínky ‚Nadi Dvořákové),
Pohádka v dílech českých klasiků, Hudba jako poezie (připravila Jitka Hamerníková), Arnošt Lustig.


Pravidelně v pondělí se konají v podkroví knihovny hravá odpoledne pro děti navštěvující školní družiny
rožnovských škol.



V roce 2012 proběhlo více besed pro střední školy – rozšíření nabídky – ke knihovnickým lekcím přibyla také
beseda o současné české próze a beseda o regionální literatuře.



V září 2012 odstartovaly 2 semestry virtuální univerzity 3. věku (VU3) – tento semestr má 11 frekventantů, kteří
se v pravidelných týdenních intervalech scházejí v knihovně. Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou
v Praze.



Noc s Andersenem – tentokráte s tématem pohádkové zahrady Jiřího Trnky



Každý měsíc mají děti v dětském oddělení možnost zúčastnit se soutěže.



V březnu proběhl happening Čtenářský štrúdl – s podporou studentů gymnázia (výzkum spokojenosti uživatelů
se službami knihovny)



Výstavy v podkroví knihovny: Ubald Rutar – Nový Zéland, Jindřich Štreit – Cesta ke svobodě, Janka Peštová –
Svet otvorený pre sny, Byli jsme při tom (140 let knihovny), Přátelé fotografie poprvé.



Výstavy na chodbách knihovny: Stromobraní, Byli jsme při tom (140 let knihovny), FESTAD, Břéťa Michálek –
Cestou necestou, Edita Porubská – Nezapomenutelné okamžiky, Vladimír Bartošek – Tak mě asi neznáte

Partneři:
Při organizování kulturní a vzdělávací činnosti knihovna není solitérem. Při této činnosti spolupracuje s řadou organizací,
spolků a sdružení. Nejdůležitějšími partnery jsou: rožnovské školy, T-ka (T-klub kulturní agentura), o. s. Zdravý Rožnov,
o.s. Iskérka, Město Rožnov, Kysucká knižnica v Čadci, SVČ Rožnov, MVK Vsetín. K tomu všemu je potřeba přičíst mnoho
individuálních spolupracovníků, bez kterých by aktivity knihovny nebyly takové, jaké jsou.

Ediční činnost:







Počůral jsem se smíchy, aneb, Proč nás baví apríl – almanach literárních prací okresního a městského kola
literární soutěže O poklad strýca Juráša (také zvuková podoba) ISBN 978-80-87334-07-2
Tak mě asi neznáte – Vladimír Bartošek - edice Milé tisky ISBN 978-80-87334-16-4
Vzpomínka na Josefa Kramoliše – Miroslava Baštánová – edice Milé tisky ISBN 978-80-87334-14-0
Rožnovský rynek – Věra Otevřelová – edice Milé tisky ISBN 978-80-87334-12-6
Rožnovští tkalci – Richard Sobotka – ISBN – 978-80-87334-11-9
Rožnovská papírna – Richard Sobotka – ISBN – 978-80-87334-15-7

Realizované projekty, sponzorské dary:
Technické dovybavení knihovny – nákup tabletu Ipad a fotoaparátu Nikon
Sponzorský dar (Cabot s.r.o.)

18.000,-

Finanční dar (Montezi s.r.o.)
Finanční dar (Vakuum Servis s.r.o.)
Finanční dar (Vitrum)
Finanční dar (Sensit)
Finanční dar (Sunday photo edit)
Finanční dar (Rudolf Bill)
Finanční dar (Reality Kocourek)

10.000,10.000,5.000,3.000,3.000,2.000,4.000,-

Zpřístupnění mediální databáze TAM TAM
Začlenění do konsorcia knihoven s placeným přístupem
Spoluúčast knihovny

22.080,11.040,-

Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké (akvizice zvukových dokumentů)
Dotace (Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století)
Spoluúčast knihovny

5.000,10.359,-

Knihy z českých vydavatelství do knihoven (Projekt Česká knihovna)

5766,-

Popletené večerníčky na kamenech
Dotace (Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století)
Spoluúčast knihovny

5.000,5.189,-

Dar 2 x čtečka e-knih Kindle (společnost LSE)

4.998,-

Částka celkem získaná z jiných zdrojů jako dotace či dar pro realizaci projektů

97.844,-

Nákupy a opravy technického vybavení:







notebook HP pro potřeby pracovníka SK (náhrada za stávající stanici)
bibliobox Vilemína (box na vracení knih)
kopírovací stroj Ineo
Ipad 2
Fotoaparát Nikon
sedačky v oddělení pro děti a mládež

Opravy, revize - objekt knihovny:
 Opravy
o zatékaní dešťové vody u komína
o únik plynu u plynoměru
o oprava poškozených okapů
o vlhnutí zdiva (poškozený odtok umyvadla
 Malování oddělení pro děti a mládež
 Úprava skříňky pro uložení CD nosičů v čítárně

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, profil knihovny na Facebooku, měsíční pozvánky a
pozvánky na jednotlivé akce, rozesílání hromadných informačních mailů.



Pravidelný sloupek Okno do knihovny ve Spektru Rožnovska (vychází 1 x za 14 dní) – zabývá se novinkami ve
službách, aktualitách z knihovny, ale také pozvánkami na akce, jež knihovna pořádá.

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.
Wi-Fi připojení – možnost připojit se s vlastním PC či mobilem k Internetu.
Pobočka Horní Paseky – možnost veřejného přístupu k Internetu – 1 PC stanice (možnost čb tisku).
Bylo přikročeno ke striktnějším pravidlům využití internetu v knihovně neregistrovanými návštěvníky. Doba, po
kterou může strávit neregistrovaný uživatel na Internetu, byla striktně omezena na 15 minut bez možnosti
prodloužení. Důvodem k takovémuto kroku byla negativní zkušenost s některými neregistrovanými uživateli.

Automatizace knihovnickýh procesů:



Používaný knihovnický software KPwin 2011
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.



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 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)

V Rožnově pod Radhoštěm 27. 1. 2013

Bc. Pavel Zajíc

