Komentář ke statistickému výkazu za rok 2013
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Demografické údaje:
Rok
Počet obyvatel
Mládež do 15-ti let

2013
16 736
2124

2012
16 816
2134

2011
17 044
2150

2010
17 071
2 141

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

2013
3 047
864

2012
3 078
875

2011
2 990
794

2010
2 919
776

67 036

70 659

69 241

48 020

71 447

46 964

40 803

30 038

V počtu registrovaných čtenářů zaznamenáváme lehký pokles oproti minulému roku. Tento se projevil zejména na
pobočce Horní Paseky, kde je úbytek celých 22 čtenářů, a pobočce Tylovice, kde ubylo celých 10 čtenářů. Odráží to stav,
kdy pobočky navštěvují více lidé v seniorském věku a ti nám (bohužel) umírají. Mládež a lidé produktivního věku spíše
navštěvují hlavní budovu 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.
Oblíbenost knihovny můžeme odvozovat od těchto činitelů: kvalita a šíře 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.
V letošním roce je v oblasti důležité zmínit snahu o změnu a rozšíření koncepce besed pro žáky rožnovských škol.
Městská knihovna reaguje na trendy, které v této oblasti probíhají a zařazuje do nabídky besed pro školy také lekce
informačního vzdělávání uživatelů (IVU). Tato snaha se odráží ve zvýšení počtu realizovaných akcí pro školy a také
těsnější spolupráci se školami. Na mnoha místech knihovna citlivě doplňuje či rozšiřuje výuku škol.

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

2013
512 849,Z toho
(87 308,- periodika)
(16 339,- EIZ*)

Přírůstek knih. Fondu
2 666 k. j.
Úbytek knih. Fondu
4 889 k. j.
Odebíraných periodik
118
*) EIZ – elektronické informační zdroje

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

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

2 490 k. j.
1 179 k. j.
124

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

2010
522 811,Z toho
(101 574,periodika)
(40 958,- EIZ)
2 535 k. j.
5 787 k. j.
159

Částka přidělená zřizovatelem na provoz a činnost knihovny činila v roce 2012 - 5 015 000,-.
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.
Služba MVS vykazuje v porovnání s předchozím rokem shodné využívání, myslíme si, že využití této služby
dosáhlo svého maxima. Dlouhodobá snaha vycházet vstříc zájemcům o tuto službu a její stálá propagace se
vyplácí.
V průběhu roku pracovnice střediskové knihovny spustila automatizovaný provoz v knihovně na Prostřední
Bečvě. Tomu předcházela výměna knihovníka, naplnění databáze Kpwin (knihy a čtenáři), revize fondu,
nastavení a spuštění ostrého půjčování.

Ocenění:
Dne 10. října 2014 obdržel ředitel knihovny Pavel Zajíc z rukou radního Zlínského kraje ing. Ladislava Kryštofa
zvláštní uznání za vynikající práci, realizaci mnoha úspěšných projektů a zapojení se do kulturního a
společenského dění města. Toto ocenění vnímáme také jako ocenění práce celého kolektivu zaměstnanců
knihovny a je jenom dokladem toho, že práce knihovny je vnímána nejen v Rožnově samotném, ale také
v kontextu celého regionu.

Zaměstnanci; profesní vzdělávání:
Název školení

Místo

Počet účastníků z Měk Rožnov p. R.

Komunitní aktivity a spolupráce se SPOV

Sedlčany

1

3 x Porada knihovníků okresu Vsetín

Vsetín

2

1 x porada knihovníků okresu Vsetín s odborným
programem

Vsetín

9

Knihovnický barcamp

Praha

2

Zvukové knihovny

Třebíč

1

Finanční kontrola 2013

Vsetín

2

PR pro knihovny jako vzdělávací instituce

Vsetín

3

Krajský seminář pracovníků knihoven

Vsetín

1

Informační vzdělávání ve veř. Knihovnách

Prachatice

2

Malí a ještě menší (předškolní děti v knihovnách)

Brno

1

Jak na to kreativně (IVU v knihovnách)

Vsetín

4

Regionální funkce

Vyškov

1

Mobilní aplikace pro knihovny

Praha

1

Knihovna pro budoucnost, budoucnost pro
knihovny

Brno

1

Knihovny současnosti 2013

Olomouc

2

Valná hromada KDK

Vsetín

1

OKNA (o knihovnických aktivitách)

Vsetín

4

Bezbariérová knihovna – lidé se zrakovým
postižením v knihovnách

Zlín

1

Knihovna pro všechny generace

Vsetín

2

Myšlenkové mapy

Pardubice

2

KPwin

Pardubice

1

Exkurze do knihoven Prostějov, Valašské Klobouky,
Uherské Hradiště

….

9

Kolegium SKIP

Brno

1

Ve vnitřní struktuře nedošlo v uplynulém roce ke změnám a přesunům zaměstnanců
V oblasti vzdělávání je snahou o udržení zájmu zaměstnanců o důležité a nové trendy v knihovnictví.
Pokračuje snaha knihovny nezůstávat na periferii „knihovnického dění“
Důležitým aspektem ve vzdělávání je také udržování si přehledu o legislativě týkající se knihovnictví,
příspěvkových organizací měst, účetnictví…
Pracovníci také začali využívat možností e-learningových kurzů, které šetří finanční prostředky.
Při sledování profesního vzdělávání však všichni pracovníci nedosahují požadovaných standardů, které
činí 48 hodin ročně. Při počtu 10 odborných knihovníků je průměrný počet hodin věnovaný profesnímu
vzdělávání 41,5 hodin ročně. Splnění tohoto ukazatele vidíme jako jednu z priorit pro následující období.

Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost pořádané knihovnou (nezahrnuje 7 střediskových
knihoven):
2013

2012

2011

2010

Počet akcí celkem:

360

312

302

304

Z toho pro děti:

258

194

189

189

102

118

98

104

Z toho výstav:

8

11

12

10

Celkový počet
účastníků:

10 731

10 915

9873

11335

(besedy, knihovnické lekce,
soutěže…)

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

V průběhu let se vyprofilovaly okruhy témat, ke kterým se knihovna aktivně připojuje při tvorbě kulturních
pořadů pro veřejnost v Rožnově.
Okruhy témat besed pro dospělé: literatura, filozofie, psychologie, zdravý životní styl, alternativní medicína,
zajímavé osobnosti města a regionu, místní historie.
Tradičním náplní činnosti jsou literárně-naučné besedy pro mateřské, základní a střední školy.
Nově byla od září 2013 zařazena koncepce besed IVU (Informačního vzdělávání uživatelů).
o Mění i způsob komunikace se školami, kdy knihovna aktivně vystoupila s oslovením ředitelů škol,
požadavky na zpětnou vazbu z lekcí IVU, délkou lekcí a také četností návštěv knihovny.
o Naším cílem je dostat žáky všech rožnovských
škol v průběhu školního roku 2 x do knihovny.
Přičemž zvyšuje se penzum doby strávené
v knihovně
o Z řad knihovníků se na tvorbě a realizaci lekcí
IVU podílí více lidí – 4
o S tím také souvisí nárůst počtu akcí pro děti a
mládež.
o V roce 2013 přijely na besedu pořádanou
knihovnou také školy ze Zašové, Hranic na
Moravě a Černotína u Hranic.
o Koncepce IVU vzbudila velkou pozornost také
v knihovnách ve Vsetíně a Valašském Meziříčí,
které se rozhodly následovat příkladu rožnovské knihovny (náslechy pracovníků těchto knihoven na
lekcích IVU v Rožnově)
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.
Novinkou je možnost zapůjčení deskových her od společnosti Albi.
O novinku roku 2012 – tematické kufříky je stálý zájem.

Výběr nejzajímavějších kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných pro veřejnost:
Jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí
pořádaných knihovnou bylo v roce 2013 již 18.
Podzimní putování s broučky Valašským
královstvím – pořádáno ve spolupráci s Valašským
muzeem v přírodě, T-ka. Akce se zúčastnilo
odhadem 2500 účastníků.

Cestovatelské večerníčky na kamenech – také v
roce 2013 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 více než 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.
o Seniorský tým aktivních seniorů se schází 1 x měsíčně, pokračuje edice Milé tisky (začala se vydávat
2011), v jejímž rámci vyšel 1 svazek – Doubravka Vejmelková: Vzpomínka na Josefa Tvarůžka – dostupné
také online.
o Dále se podařilo v edici Rožnovské malé tisky vydat svazek vzpomínek účastníků projektu Město v mé
paměti – Paměť města.
o Město Rožnov vydalo tiskem průvodcovský materiál připravený seniorským týmem v loňském roce –
Procházka ulicí Na Drahách v části města Kramolišov.
o Koordinátorka projektu Marcela Slížková přijala pozvání propagovat projekt Město v mé paměti v Muzeu
v Příboře. Projekt se setkal s mimořádně kladnou odezvou.
o Dílčí aktivitou jsou pravidelná setkání spojená s hlasitým předčítáním v Domově pro seniory v Rožnově
pod názvem Čtení sluší každému.

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 Dolní Paseky.

Při besedách bylo představeno několik knižních publikací nejen s lokální a regionální tematikou – Paměť města
(RMT), Betlémy – věčná inspirace (R. Sobotka), Vzdálení blízcí – R. Jeffers a J. Steinbeck (P. Kopecký),

Vzpomínky na J. Tvarůžka (D. Vejmelková), Slečny (B. Baronová), Příběhy léků (T. Cikrt), Kraj můj milovaný (M.
Jahn), Beskydy (J. Langer).
Hudební pokojíčky (houslový, violoncellový, klavírní) – 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 – výprava rožnovských knihovníků a seniorů se uskutečnila z Gruně na Bílý Kříž – ve
spolupráci s o. s. Zdravý Rožnov. Krásné počasí, hojná účast veřejnosti a nakonec také skvělý průvodce ing.
Vojtěch Bajer.
Besedy se zajímavými osobnostmi: Petr Hruška, Richard Sobotka, Doubravka Vejmelková, Petr Kopecký, Pavel
Kosatík, Radka Bzonková, Tomáš Cikrt, Barbora Baronová, Jiří Langer, Milan Hambálek a další.

S-klub pokračuje 10 setkáními v průběhu „školního“ roku. Jarmila Mikulášková připravuje autorské poslechové
pořady pro slabozraké spoluobčany, popřípadě zve zajímavé hosty.
pravidelně v pondělí či ve středu (dle přímé dohody) se konají v podkroví knihovny hravá odpoledne pro děti
navštěvující školní družiny rožnovských škol.
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.

Pokračuje Virtuální univerzita 3. věku (VU3) – v roce 2013 má 13 frekventantů, kteří se v pravidelných týdenních
intervalech scházejí v knihovně. Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Noc s Andersenem – tentokráte s tématem strašidel a strašení.
Každý měsíc mají děti v dětském oddělení možnost zúčastnit se soutěže.
Výstavy v podkroví knihovny: Hana Děcká - Zrcadlení, Lubomír Stavinoha - Fraktály, manželé Farní – Muž zahoří a
jde, žena trpělivě žhne, Vladislav Chmelař - Imaginace, Mgr. Hana Majerová – Barevné rozjímání
Výstavy na chodbách knihovny: Návrat k lidskosti, Vladimír Horák - Dedeart photography, Putování Cyrila a
Metoděje.

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, SVČ Rožnov, MVK Vsetín a řada dalších. K tomu všemu je potřeba přičíst mnoho
individuálních spolupracovníků, bez kterých by aktivity knihovny nebyly takové, jaké jsou.

Ediční činnost:
Cesty za dobrodružstvím - almanach literárních prací okresního a městského kola literární soutěže O poklad
strýca Juráša ISBN 978-80-87334-17-1 (dostupné také online)
Vzpomínka na Josefa Tvarůžka – Doubravka Vejmelková - edice Milé tisky ISBN 978-80-87334-18-8 (dostupné
také online)
Betlémy – věčná inspirace – Richard Sobotka ISBN 978-80-87334-19-5

Realizované projekty, finanční dary, reklama:
Finanční dar (MuDr. L. Váňová)
Finanční dar (K. Gardaš)
Finanční dar (Vakuum servis s.r.o.)
Finanční dar (APRI s.r.o.)

495,10.000,9 000,5.000,-

Smlouva o reklamě – Putování s broučky (Mibo Scooters)
Smlouva o reklamě – Putování s broučky (Reality Kocourek)

2.000,3.000,-

Maratón čtení (příspěvek na uspořádání besedy s P. Hruškou)

3.000,-

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

10.000,16.146,-

Knihy z českých vydavatelství do knihoven (Projekt Česká knihovna)

5 499,-

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

8.000,8.092,-

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

78.074,-

Nákupy a opravy technického vybavení:
2 PC včetně monitorů – výpůjční pult
Elektrické promítací plátno – pevně instalováno ve studovně knihovny
Flipchart v dětském oddělení
Barevná televize Samsung – možnost projekcí v dětském oddělení

Opravy, revize - objekt knihovny:
pobočka Horní Paseky
o Vymalování, oprava omítek a instalace nových svítidel
budova Bezručova
o Oprava ventilů voda, plyn
o Oprava nátěru balkonových dveří
o Instalace doplňkového svítidla u výpůjčního pultu
o Úprava podlahy ve vstupní hale – antistresový koberec

Propagace činnosti 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 a Google+, měsíční
pozvánky a pozvánky na jednotlivé akce, rozesílání hromadných informačních mailů.
Počátkem roku 2013 byla spuštěna nová podoba webu – knir.cz.
o Do stránek byly začleněny prvky Web 2.0, je propojen na sociální sítě Facebook a Google +.
o Uživatelé webu mohou aktivně přispívat svými tipy na nákupy knih
o Byla spuštěna možnost komunikovat s knihovníky on-line (bez nutnosti využití komunikačních programů
např. ICQ či Skype)
o V přístupu na hlavní stránku evidujeme za rok 45 141 přístupů.
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.

Nový 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 byl velmi pozitivně
přijat uživateli a také knihovnickou veřejností.

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 SQL 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 28. 1. 2014

Bc. Pavel Zajíc

