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:

Bc. Radka Halberštátová, DiS.

kontakt:

halberstatova@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, 563 01 Lanškroun
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II.

Přehled činnosti, statistika a události roku 2019

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, celkem 29 hodin)

-

oddělení pro dětské čtenáře (otevřeno 3 dny v týdnu, celkem 15 hodin)

-

čítárna periodik s přístupem na internet (otevřeno 5 dnů v týdnů, celkem 23 hodin)

Mimo výpůjční služby patří do hlavní činnosti knihovny:
-

nákup, zpracování, balení, opravy a uložení knihovního fondu, tzn. knihy, časopisy,
deskové hry, zvukové knihy
poskytování meziknihovní výpůjční služby (MVS)
rezervace knih
revize fondu
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
regionální funkce pro 14 obecních knihoven regionu Lanškrounsko, bližší info viz níže.
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Akce pro veřejnost
Během roku knihovna organizovala vzdělávací a kulturní akce pro děti (informační lekce a
literární besedy pro různé ročníky MŠ, ZŠ, školní družiny a SŠ) a veřejnost. Celkem na tyto
akce zavítalo do knihovny témeř 3 500 návštěvníků.
Pro všechny místní základní školy jsme realizovali Pasování prvňáčků na čtenáře.
Byl vyhlášen VII. ročník literární soutěže pro děti a mládež, tentokrát s tématy “Kolik podob
má svoboda” a “Tady a teď”. Odborná porota vybírala z 58 prací, které do soutěže zaslali
žáci a studenti lanškrounských základních a středních škol, ale také studentka církevního
gymnázia v Plzni a student střední školy na Taiwanu.
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Vzdělávácí a kulturní akce pro MŠ, ZŠ a SŠ:
BARUNKA (dětství Boženy Němcové) – spisovatelka Martina Bittnerová (pro 1. st. ZŠ)
Z POHÁDKY DO POHÁDKY (školní družiny)
KÁŤA A ŠKUBÁNEK – divadelní představení (pro MŠ a 1. st. ZŠ)
TRADICE MASOPUSTU (pro 1. st. ZŠ)
INFORMAČNÍ LEKCE O KNIHOVNĚ (pro MŠ, ZŠ, SŠ)
MOBILMÁNIE – spisovatelka Lenka Rožnovská (pro 2.-5. tř.)
VELIKONOCE (pro 1. st. ZŠ)
O PSANÍ A ŽURNALISTICE – spisovatelka Petra Martišková (pro 2. st. ZŠ)
ČARODĚJNICE – 30.04. (školní družiny)
ČESKÉ POHÁDKY (školní družiny)
ČS. LETCI V RAF – PhDr. Daniel Švec (pro 2. st. ZŠ a SŠ)
TISKÁRNA A TISKAŘSKÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ (2. st. ZŠ)
KÁŤA, ŠKUBÁNEK A KATEŘINA ŠAVLE - divadelní představení (pro MŠ a 1. st. ZŠ)
HRÁTKY S DDM (školní družiny)
JAK VZNIKÁ KNIHA – spisovatel Jiří Šandera (MŠ, 1. st. ZŠ)
LETÁK, PAMFLET, SAMIZDAT (2. st. ZŠ)
POHÁDKOVÉ KRESLENÍ III. - ilustrátor Adolf Dudek (MŠ, 1. st. ZŠ)

divadelní představení Káťa , Škubánek a Kateřina Šavle
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Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost:
KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH – vyprávění o knihovně
NÁVRAT K PŘÍRODĚ – Mgr. Romana Jansová
LANŠKROUNSKÉ CIHELNY I.a II.– přednášky – ing. Stanislav Vimr
ZBĚSILÁ ČÍNA- cestopis – Saša Ryvolová
JIŽNÍ SÚDÁN – cestopis – Rostislav Staněk
KRAJINOU PŘÍBĚHŮ – promítání fotografií – Rostislav Bartoň
LÉČIVÉ BYLINY A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ – přednáška – prof. Anna Strunecká
ČS. LETCI V RAF – přednáška – PhDr. Daniel Švec
TÝDEN PRO PĚSTOUNY – přednáška – AMALTHEA
KULTURNÍ DŮM – PŘÍBĚH POKRAČUJE – přednáška – Marie Hrynečková
JIŽNÍ AFRIKA – cestopis – Petr Nazarov
ZTRACENÝ SVĚT – přednáška – Jan Kopecký
ŹIVÁ KNIHA – k 30. výročí 17. listopadu 1989
VERNISÁŽ – výstava JMB100+, křest básnické sbírky Miroslava Kubíčka
ISLAND – cestopis – Viktorka Hlaváčková
GUASHA – přednáška – Radek Duchoň

přednáška Čs. Letci v RAF
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V čítárně proběhly tyto výstavy:
Ilustrace – malba na hedvábí – krajka – Hana Kozubová
Barevná zrcadla – obrazy – Ludmila Mlatecová
Krajinou příběhů – fotografie – Rostislav Bartoň
JMB100+ - ilustrace – Václav Smejkal

výstava Krajinou příběhů

Regionální funkce
Níže uvedeným knihovnám je poskytována metodická pomoc (porady a metodika
knihovníků) a zpracováván knihovní fond z financí jednotlivých obcí a z dotace
Ministerstva kultury ČR. Z financí obcí bylo zakoupeno 394 svazků knih a z dotace MK ČR
550 nových titulů. Částka na nákup nových knih byla v roce 2019 cca 200 000 Kč.
Jmenovitě se jedná o obecní knihovny: Cotkytle, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní
Heřmanice, Koburk, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Rudoltice, Strážná, Tatenice,
Výprachtice, Žichlínek.
V daných obcích se za rok 2019 registrovalo 582 čtenářů, kteří si vypůjčili cca 16 000 knih.
Do knihoven bylo rozvezeno 42 knižních souborů, které obsahovaly 2 520 knihovních
jednotek.
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Základní statistické údaje za městskou knihovnu
Stav knihovního fondu k 31.12.2018: 71 978 (uvádí se včetně výměnného fondu tvořeného
ze sdružených prostředků obcí)
Počet titulů odebíraných periodik: 62
Celkový evidovaný počet zvukových knih (tzv. mluvené slovo): 409
Počet exemplářů deskových her: 55
Počet přírůstků = nových knih: 1 971 (z toho 394 nakoupeno v rámci výměnného
fondu za sdružené prostředky obcí)
Počet úbytků = vyřazených a odepsaných knih: 840 (z toho 23 ks z výměnného
fondu).
Žádanky o meziknihovní výpůjční službu: 100
Počet registrovaných čtenářů: 2 067 z toho čtenáři do 15 let: 835
Počet kulturních či vzdělávacích akcí pro veřejnost: 110
Počet výpůjček: 68 709
Počet návštěvníků (čtenáři, účastníci akcí, návštěvníci čítárny, internetu): 37 071
V rámci regionální funkce bylo do obecních knihoven rozvezeno knih: 2 520
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Nový knihovní systém Koha
Od června přešla knihovna na nový knihovní systém Koha – jeden ze dvou celosvětově
nejrozšířenějších otevřených knihovních systémů. Důvodem změny bylo nejen plánované
ukončení dalšího vývoje a podpory původně používaného knihovního systému Clavius, ale
především snaha nabídnout uživatelům knihovny moderní knihovní systém, který bude
vyhovovat současným podmínkám v obou knihovnictví. Na tento projekt jsme získali
finanční prostředky z dotačního programu VISK3 Ministerstva kultury ČR.
Půjčování e-knih
Pro své registrované čtenáře jsme připravili předvánoční dárek v podobě půjčování
elektronických knih. Ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz si mohou čtenáři
vybírat z více jak 8 000 e-knih od 203 nakladatelů.
Stavební a opravné práce
Na začátku roku byly v záruční době opraveny stropy, zároveň byl vymalován příruční
sklad knih. Z důvodů reklamace došlo k opravě podlahové krytiny. V průběhu letních
měsíců proběhla plánovaná oprava oken v části knihovny, která sídlí v budově
Římskokatolické farnosti. Opravy proběhly bez problémů za provozu. Ke konci roku byla
vyměněna podlahová krytina v čítárně. Všechny tyto opravy proběhly v oddělení pro
dospělé čtenáře. V části čítárny byla vyměněna stropní svítidla.
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Virtuální Univerzita třetího věku

V rámci projektu Univerzity třetího věku v Lanškrouně, který organizují Rodinné centrum
Dětský svět Lanškroun a Dům dětí a mládeže Damián Lanškroun, jsme otevřeli v knihovně
ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze
konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího věku. Zimní semestr 2019 na téma “Lidské
zdraví” úspěšně ukončilo všech 9 studentů. Na letní semestr 2020 bylo vybráno téma
“Čínská medicína v naší zahrádce” a přihlásilo se 12 studentů.

9

III.

PR a propagace

Knihovna informuje o své činnosti a plánovaných akcích prostřednictvím svých webových
stránek (www.knihovna-lanskroun.cz), které jsou od počátku roku v nové podobě.
Knihovna již také informuje o svých akcích na facebooku - @knihovnala. Dále ke své
propagaci využívá webové stránky Města Lanškroun www.lanskroun.eu i soukromého
informačního serveru www.lanskrounsko.cz. Přispívá také do Městských novin.

IV.

Personální obsazení

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

Bc. Radka Halberštátová, DiS.

ředitelka organizace
pracovník pověřený vedením v nepřítomnosti ředitelky

Bc. Iva Semlerová

odborný pracovník – knihovnice
(odd. pro dospělé čtenáře, středisková knihovna)
účetní
odbornýpracovník – knihovnice
(odd. pro dospělé čtenáře)

Ing. Ivana Skalická

katalogizace fondu, MVS
odborný pracovník - knihovnice
(odd. pro dětské čtenáře)

Helena Faltejsková

katalogizace fondu
odborný pracovník
(čítárna)
balení a opravy knih (1/2 úvazek)

Renata Šolcová

uklízečka (1/2 úvazek)
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V.

Základní údaje o hospodaření organizace

Knihovna hospodařila se schváleným příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši
3 050 000 Kč, dotace z programu VISK3 činila 88 000 Kč. Největší výdajovou položkou byl
tradičně nákup nových knih a periodik - 344 000 Kč, dále nájemné Římskokatolické
farnosti - 230 000 Kč.
Závazný ukazatel na mzdy byl schválen dle platných tarifů pro odměňování zaměstnanců,
v roce 2019 bylo vyplaceno na mzdách 1 670 000 Kč.
Položka služby obsahuje: učetní program Gordic, Koha, 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 přízemí budovy (notářka Jana Filipová, Sbor Jednoty Bratrské).
Vstupné na literární pořady – tato položka částečně kryje výdaje na literární pořady, které
jsou vyšší než tržba za vstupné. Realizovat literární a kulturní pořady je v naší hlavní
činnosti a rozhodně to je jedna z důležitých aktivit, zejména pro dětské čtenáře.
V roce 2019 jsme zapojily do hospodaření organizace fond odměn (9 916 Kč), rezervní
fond (34 543 Kč) a fond reprodukce majetku (30 972 Kč).
Zůstatky na fondech k 31.12.2019:
fond odměn: 41 289 Kč
FKSP: 10 549 Kč
rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH: 31 885 Kč
fond reprodukce majetku: 5 428 Kč
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2019
půjčovné

135 111 Kč

vstupné literární pořady

69 130 Kč

upomínky, náhrada knih

28 141 Kč

nájemné

23 100 Kč

grant MK – regionální funkce

66 150 Kč

dotace obecní úřady

80 512 Kč

dotace VISK3

88 000 Kč

příspěvek zřizovatele

3 050 000 Kč
VÝDAJE

nákup knih

301 738 Kč

nákup periodik

42 007 Kč

nájem – Římskokatolická farnost

230 000 Kč

energie

135 423 Kč

materiál

46 415 Kč

opravy a udržování

102 118 Kč

služby

241 481 Kč

mzdy

1 669 532 Kč

odvody sociálního a zdravotního pojištění

565 920 Kč

hospodářský výsledek

480 Kč

zůstatek na fondech - celkem

89 151 Kč
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VI.

Doplňková činnost

Organizace nerealizuje žádnou doplňkovou činnost.

VII. Projekty financované z cizích zdrojů
V roce 2019 jsme získali dva granty v rámci projektu VISK3 (MK ČR) na pořízení nového
knihovního systému Koha (69 000 Kč) a půjčování elektronických knih (19 000 Kč).
V rámci projektu Česká knihovna (MK ČR) na nákup nekomerčních titulů uměleckých děl
české literatury to byla částka 7 000 Kč.
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 knihovnami, kulturními organizacemi
i s místními školami. Je zvykem, že knihovna oslovuje jednotlivá školská zařízení, resp.
jednotlivé třídy nebo jejich učitele, a stejně tak sami učitelé či vychovatelky kontaktují
knihovnu a takto se domlouváme na realizaci akcí a besed. Spolupracujeme s Domem dětí
a mládeže Damián Lanškroun, Městským muzeem Lanškroun a Kulturním centrem
Lanškroun.
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.
Nově jsme se zapojili do projektu Škola naruby a mezinárodního projektu Bookstart –
S knížkou do života, jehož cílem je podpořit rozvoj verbálních schopností nejmenších dětí
a probudit jejich zájem o knihy a čtení. Po roční přestávce je plánována Noc s
Andersenem. Dále pokračujeme ve Virtuální Univerzitě třetího věku.

Na závěr bych ráda poděkovala za přízeň a dobrý přístup zřizovatele, který knihovně
věnuje.
Vypracovala Bc. Radka Halberštátová, DiS.
9. dubna 2020
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