Výroční zpráva organizace
Městská knihovna Lanškroun

I.

Základní údaje o kulturní organizaci

Název organizace: Městská knihovna Lanškroun
Sídlo organizace: nám. Aloise Jiráska 142, 563 28 Lanškroun
Ředitelka organizace: Mgr. Linda Netušilová
Kontakt: netusilova@knihovna-lanskroun.cz
+420 465 322 708, 778 769 559
www.knihovna-lanskroun.cz
ID datové schránky: 842wy59
IČ: 00195642
Název a adresa zřizovatele: Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun – Vnitřní město

II.

Přehled činnosti, statistika a události roku 2017

Hlavní činností příspěvkové organizace Městská knihovna Lanškroun je dle platné zřizovací
listiny poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb vymezených zákonem
č. 257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (tzv. knihovní zákon), při zachování rovných podmínek pro všechny
občany, uspokojení kulturních a informačních potřeb a všestranné napomáhání všem formám
vzdělávání občanů.
Knihovna provozuje tři samostaně fungující oddělení:
- oddělení pro dospělé čtenáře (otevřeno 4 dny v týdnu 29 hodin)
- oddělení pro dětské čtenáře (otevřeno 3 dny v týdnu 15 hodin)
- čítárna periodik s přístupem na Internet je otevřená každý den (celkem 23 hodin)
Od 1. září 2017 došlo ke změně půjčovní doby v oddělení pro dospělé čtenáře: ranní provoz
začíná od 8:00 hodin místo původních 9:00.
Mimo výpůjční služby patří do hlavní činnosti knihovny:
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-

nákup, zpracování, balení, opravy a uložení knihovního fondu, tzn. knihy, časopisy,
deskové hry, zvukové knihy
poskytování meziknihovní výpůjční služby (MVS)
rezervace knih
revize fondu - dle knihovního zákona byla revize provedena v červenci roku 2017 (zákon
ukládá povinnost provádět revizi jednou za 5 let)
realizace vzdělávacích a kulturních akcí
pořádání výstav menšího rozsahu
drobný prodej vyřazených knih
kopírování a přístup na Internet
donášková služba pro imobilní občany
správa knihovního systému i webových stránek
knihovna v neposlední řadě plní regionální funkci pro 14 obecních knihoven regionu
Lanškrounsko, bližší info viz. níže

Akce pro veřejnost
Během roku knihovna organizovala vzdělávací a kulturní akce (informační lekce a literární
besedy pro různé ročníky MŠ, ZŠ, školní družiny a SŠ). Nejvíce akcí je v Březnu měsíci čtenářů
a v říjnu v Týdnu knihoven.
Pro všechny místní základní školy jsme realizovali Pasování prvňáčků na čtenáře.
Poprvé jsme se připojili k celorepublikové akci Noc s Andersenem, kdy v knihovně přespávali
žáci ze 4. třídy ZŠ Bedřicha Smetany.
Uskutečnil se 5. ročník literární soutěže pro děti a mládež, tentokrát s tématy “Rostu s knihou”
a “Rozhodnutí”.
Dále besedy se spisovateli, cestopisné povídání či besedy o zdravém životním stylu.
V čítárně pořádáme výstavy místních umělců, fotografů či malířů apod. V roce 2017 konkrétně:
Fotografie Tibet na křižovatce, Fotografie Stoly spisovatelů, Obrazy Ladislava Netka.
Regionální funkce
Knihovna realizuje nákup a tvorbu výměnných souborů, jejich distribuci a oběh. Pomoc
při revizi a aktualizaci knihovních fondů jednotlivých knihoven. Nákup knih financuje ze dvou
zdrojů: 1/ sdružených prostředků obcí a 2/ z dotace MK ČR, částka na nákup nových knih činní
ročně cca 200 000 Kč. Jmenovitě se jedná o obecní knihovny: Cotkytle, Dolní Čermná, Horní
Čermná, Horní Heřmanice, Lubník, Luková, Krasíkov, Koburk, Ostrov, Rudoltice, Strážná,
Tatenice, Výprachtice, Žichlínek.
V daných obcích se za rok 2017 registrovalo 574 čtenářů, kteří si vypůjčili cca 14 000 knih.
Do knihoven jsme rozvezli 38 knižních souborů, které obsahovaly 2 280 knihovních jednotek.
Základní statistické údaje za městskou knihovnu
Stav knihovního fondu k 31.12.2017: 70 511 (uvádí se včetně výměnného fondu tvořeného
se sdružených prostředků obcí)
Počet titulů odebíraných periodik: 73
Celkový evidovaný počet zvukových knih (tzv. mluvené slovo): 336
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Počet exemplářů deskových her: 48
Počet přírůstků = nových knih za rok : 2 362 (z toho 371 nakoupeno v rámci výměnného fondu
za sdružené prostředky obcí)
Počet úbytků = vyřazených a odepsaných knih z fondu: 3 168 (z toho 150 ks z výměnného
fondu).
(Počet vyřazených knih z kmenového fondu městské knihovny byl vysoký, protože revize,
kterou jsem v roce 2017 dělali, je pro vyřazování nejvhodnější příležitost. Každou knihu máme
fyzicky v ruce a můžeme zhodnostit její stav a potřebu zachování ve fondu.)
Žádanek o meziknihovní výpůjční službu: 169
Počet registrovaných čtenářů: 2 026, z toho čtenáři do 15 let: 977
Počet kulturních či vzdělávacích akcí pro veřejnost: 110
Počet výpůjček za rok: 77 584
Počet návštěvníků (čtenáři, účastníci akcí, návštěvníci čítárny, Internetu) v roce: 39 191
V rámci regionální funkce bylo do obecních knihoven rozvezeno knih: 2 280
Stavební a opravné práce
Během července, srpna a září došlo k velkým stavebním opravám, které byly financovány
z prostředků zřizovatele a dotace MK ČR.
Opravila se fasáda budovy a zcela vyměnila střecha a střešní krytina. Akci realizovaly dvě různé
firmy: střechu měnila firma TESLICE CZ, s.r.o. a kompletní opravu fasády zajištovala firma RE,
s.r.o. Tyto stavební práce byly prováděny za plného provozu knihovny. Je pochopitelné, že
opravy znamenaly pro zaměstnance i čtenáře discomfort v podobě prašnosti a hlučnosti, ale
výsledek oprav za to rozhodně stál. Pro představu dodávám na konec této výroční zprávy
fotografii budovy po opravě.

III.

PR a propagace

Knihovna informuje o své činnosti a plánovaných akcích prostřednictvím svých webových
stránek. Dále k propagování využívá webových stránek Města Lanškroun www.lanskroun.eu
i soukromého informačního serveru www.lanskrounsko.cz. Přispívá do Městských novin.
Pokud chceme informovat místní organizace či zařízení, nadále převažuje jako účinný
prostředek komunikace kontakt s řediteli a učiteli jednotlivých organizací a škol.
Doplňující info: knihovní systém umožňuje jednotlivě i hromadně posílat různá sdělení. Ve
většině případů tuto službu využíváme jen pro zasílání informací o blížícím se konci výpůjční
doby, o upomínkách, informace o vrácení rezervované knihy atd. Dále k hromadným sdělením
o nečekaném uzavření knihovny. Ve výjimečných případech používáme k posílání
propagačních zpráv, nechceme ale nevyžádanými emaily zahlit tisíce evidovaných emailových
adres.
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IV.

Personální obsazení

Organizace má 5 zaměstnanců, kteří tvoří pět pracovních úvazků. Zaměstnanci jsou přímo
podřízení ředitelce organizace, jedna pracovnice je pověřená vedením organizace
v nepřítomnosti ředitelky.

Mgr. Linda Netušilová

ředitelka organizace

Bc. Iva Semlerová

odborná knihovnice dospělé

půjčovna pro

pracovník pověřený
nepřítomnosti ředitelky

vedením

v

středisková knihovna = výměnný fond
účetní a ekonomka organizace
Ing. Ivana Skalická

odborná knihovnice dospělé

půjčovna pro

katalogizace fondu, MVS
Helena Faltejsková

odborná knihovnice - půjčovna pro děti
katalogizace fondu

Renata Šolcová

odborná pracovnice v čítárně, balení a
opravy knih (1/2 úvazek)
uklízečka (1/2 úvazek)

V.

Základní údaje o hospodaření organizace

Knihovna hospodařila se schváleným příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 2 730 000
Kč. Největší výdajovou položku činí tradičně nákup nových knih a periodik celkem 345 000 Kč,
dále nájemné Římskokatolické farnosti 250 000 Kč.
Závazný ukazatel na mzdy je schválen dle platných tarifů pro odměňování zaměstnanců,
v roce 2017 bylo vyplaceno na mzdách 1 395 000.
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Položka služby obsahuje: učetní program Gordic, Clavius, ostatní software, poplatky Česká
spořitelna, stočné, srážkové, literární pořady (45 000 Kč), povinné revize zařízení, Internet,
pojištění majetku, poštovné, telefony.
Tržby půjčovny tvoří zápisné (120 Kč, 80 Kč, 50 Kč), upomínky, poplatek za meziknihovní
výpůjční službu (60 Kč). Další tržby knihovny tvoří nájemné – pronajímáme zasedací místnost
v prvním patře budovy (notářka Jana Filipová, kytarová škola Michaela Medek, Sbor Jednoty
Bratrské).
Vstupné literární pořady – tato položka částečně kryje výdaje na literární pořady, které jsou
ale nákladnější než tržba za vstupné. Realizovat literární a kulturní pořady je v naší hlavní
činnosti a rozhodně to je jedna z důležitých aktivit hlavně pro dětské čtenáře.
V roce 2017 jsme nezapojily pro hospodaření organizace žádný fond.
Zůstatek na fondech k 31.12.2017:
FKSP: 15 385 Kč
Rezervní fond 87 099 Kč
Fond reprodukce investičního majetku: 30 670 Kč
Fond odměn: 15 385 Kč
2017
Výnosy
Z půjčovny
160 000
Vstupné literární pořady
31 000
Ztracené knihy
6 000
Z nájemného
43 000
Grant MK-Region.fce
63 000
Dotace MK ČR
11 000
Dotace obecní úřady nákup
knih
80 000
Výdaje
Nákup knih
nákup periodik
Nájem farnosti
Energie
Materiál
Opravy, udržování
Služby
Mzdy
Odvody soc+zdr.

303 000
42 000
250 000
147 000
57 000
84 000
160 000
1 395 000
470 000

Příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Zůstatek na fondech celkem

2 730 000
49 533
144 410
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VI.

Doplňková činnost

Organizace nerealizuje žádnou doplňkovou činnost.

VII.

Projekty financované z cizích zdrojů

V roce 2017 jsme získali 11 000 Kč v rámci dotace MK ČR na zkvalitnění služeb, z toho jsme
hradili nákup 1x PC, 2x tiskárna. Dále 6 000 Kč v rámci projektu Česká knihovna (opět MK ČR)
na nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury.
Na začátku roku 2017 jsme dostali finanční dar od spolčenosti Lidl Česká republika v.o.s.
v hodnotě 77 600. Peníze byly účelově použity na vybavení městské knihovny, prioritou bylo
oddělení pro dětské čtenáře. Nechal ze zrenovoval sedací nábytek pro děti, vyrobit některé
nové regály. Dokoupily se nábytkové prvky, které vylepšily interiér tohoto oddělení. Za
finanční dar společnosti Lidl moc děkujeme.
Nákup knihovního fondu a materiálu v rámci regionální funkce (viz bod číslo II.) je také
financován z cizích zdrojů.

VIII. Spolupráce s dalšími institucemi
Městská knihovna má dobré vztahy s ostatními kulturními organizacemi i s místními školami.
Je zvykem, že knihovna oslovuje jednotlivé školské zařízení, resp. jednotlivé třídy nebo jejich
učitele a stejně tak sami učitelé či vychovatelky kontaktují knihovnu a tím se domlouváme na
realizovaných akcích a besedách. Spolupracujeme s Domem dětí a mládeže při akcích v Týdnu
knihoven.
Partnerskou knihovnou je pro nás Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna v Dzierzoniowe.

IX.

Záměry o připravovaných akcích na další rok

Kulturní a knihovnické akce na další rok nebudou vybočovat z plánu akcí, které se konají
každoročně.
Na konci roku 2017 již bylo téměř jasné, že nás bude v roce 2018 čekat výměna stropu
v oddělení pro dospělé čtenáře, které sídlí v budově Římskokatolické farnosti, kterou si od ní
pronajímáme. Strop a jeho dřevěné části jsou stejně, jako tomu bylo v naší budově, napadeny
dřevokaznou houbou a jeho oprava je tedy neodkladná. Termín je plánován na cca polovinu
roku 2018.
Dále bylo na konci roku 2017 ze strany zřizovatele navrhnuto, aby se na začátku roku 2018
vypsalo výběrové řízení na Studii úprav interiéru Městské knihovny Lanškroun. Záměrem bude
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poptat minimálně dva architekty, kteří předloží své návrhy. Dle vítězného návrhu bude
zpracována dokumentace na revitalizaci a optimalizaci vnitřních prostor budovy.
Na tuto studii se velice těším a vážím si přízně a dobrého přístupu zřizovatele, kterou knihovně,
jako své příspěvkové organizaci věnuje.
Vypracovala Mgr. Linda Netušilová
15. dubna 2018
Městská knihovna Lanškroun: pohled na opravenou fasádu budovy
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