
 

     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: h  alberstatova@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 

II. Přehled činnosti, statistika a události roku 2018

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)
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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

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.
Proběhl 2. ročník celorepublikové akce Noc s Andersenem na téma knihy Karla Čapka
“Povídání o pejskovi a kočičce”, kterého se zúčastnilo 24 dětí ze ZŠ A. Jiráska Lanškroun.
Uskutečnil  se  6.  ročník  literární  soutěže pro děti  a  mládež,  tentokrát  s  tématy  “České
století” a “Neměnil bych”. 
Dále probíhaly besedy se spisovateli, cestopisné povídání či besedy o zdravém životním
stylu. 
V  čítárně  pořádáme  výstavy  místních  umělců,  fotografů  či  malířů  apod.  V  roce  2018
konkrétně: Cesta sebepoznání a Staré filmové plakáty.

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 438 svazků knih a z dotace MK ČR
588  nových  titulů.  Částka  na  nákup  nových  knih  byla  v  roce  2018  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 2018 registrovalo 552 čtenářů, kteří si vypůjčili cca 15.000 knih.
Do knihoven  bylo  rozvezeno 37 knižních  souborů,  které  obsahovaly  2.220 knihovních
jednotek. 
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Základní statistické údaje za městskou knihovnu 

Stav knihovního fondu k 31.12.2018: 70 847 (uvádí se včetně výměnného fondu tvořeného
                                                                   ze sdružených prostředků obcí)
Počet titulů odebíraných periodik: 66

Celkový evidovaný počet zvukových knih (tzv. mluvené slovo): 398

Počet exemplářů deskových her: 63

Počet přírůstků = nových knih: 2 161 (z toho 438 nakoupeno v rámci výměnného
                                                         fondu za sdružené prostředky obcí)

Počet úbytků = vyřazených a odepsaných knih: 1 019 (z toho 554 ks z výměnného
                                                                                   fondu). 
Žádanky o meziknihovní výpůjční službu: 125 

Počet registrovaných čtenářů: 1 990, z toho čtenáři do 15 let: 978

Počet kulturních či vzdělávacích akcí pro veřejnost: 101

Počet výpůjček: 74 452

Počet návštěvníků (čtenáři, účastníci akcí, návštěvníci čítárny, internetu): 36 490

V rámci regionální funkce bylo do obecních knihoven rozvezeno knih: 2 220

Stavební a opravné práce

Od začátku roku bylo jasné, že knihovnu čeká v roce 2018 oprava stropu v oddělení pro 
dospělé čtenáře. Tato část knihovny sídlí v budově Římskokatolické farnosti a knihovna 
platí farnosti roční nájemné 250.000 Kč. Příprava projektu, výběr dodavatele i financování 
opravy bylo v režii Římskokatolické farnosti – děkanství Lanškroun. Zřizovatel knihovny – 
Město Lanškroun - se na financovnání podílelo dotací. Farnost získala i částečnou finanční 
pomoc z dotačních programů MK ČR.
K opravě se muselo přistoupit z důvodu napadení dřevěných prvků dřevokaznou houbou.
Kvůli bezpečnosti byly v oddělení na konci roku 2016 umístěny dřevěné konstrukce, které 
tvořily podpěru staticky narušeného stropu. Tyto konstrukce nebylo možné v oddělení 
přehlédnout, zabíraly prostor volného výběru a nebylo na nich rozhodně nic hezkého.
Termín oprav byl naplánován na měsíce červen, červenec a srpen z důvodu letního 
provozu knihovny. 
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Před započetím stavebních prací bylo nutné celé oddělení vystěhovat. Část knih jsme 
přenesli do oddělení pro děti, kde bylo přes letní měsíce provizorně vytvořeno oddělení 
pro dospělé čtenáře. Zbytek knih jsme zabalili do beden a uložili na půdu. Přestože byl 
provoz knihovny pro dospělé čtenáře omezený, byli jsme překvapení, že i ve ztížených 
podmínách si čtenáři cestu do knihovny našli. Jako bonus jsme nevybírali podplatky za 
pozdní vrácení, nabídka knih byla stále doplňována o knižní novinky a výhodou bylo 
propojení dětského oddělení a oddělení pro dospělé jedním vchodem. 
Opravy proběhly bez komplikací a bez zdržení. Oddělení pro dospělé bylo otevřeno pro
čtenáře v první  polovině září.  Tato část  budovy dostala nejen nový strop, ale i  novou
elekotroinstalaci, osvětlení a novou podlahovou krytinu.

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  zahltit
tisíce evidovaných emailových adres. 

IV. Personální obsazení

Organizace má 5 zaměstnanců, kteří tvoří pět pracovních úvazků. Zaměstnanci jsou přímo
podřízeni ředitelce organizace, jedna pracovnice je pověřená vedením organizace 
v  nepřítomnosti  ředitelky.  V  listopadu  došlo  k  personální  změně  na  pozici  ředitelky
knihovny z důvodu odchodu Mgr. Lindy Netušilové na mateřskou dovolenou. Na její místo
byla jmenována Bc. Radka Halberštátová, DiS.
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Mgr. Linda Netušilová ředitelka organizace do 27.11.2018

Bc. Radka Halberštátová, DiS. ředitelka organizace od 30.11.2018 

Bc. Iva Semlerová

pracovník pověřený vedením v nepřítomnosti
ředitelky

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

účetní  

Ing. Ivana Skalická
odborný pracovník - knihovnice  

(odd. pro dospělé čtenáře) 

katalogizace fondu, MVS

Helena Faltejsková
odborný pracovník - knihovnice 

(odd. pro dětské čtenáře)

katalogizace fondu 

Renata Šolcová

odborný pracovník
(čítárna)

 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 
3 050 000 Kč. Největší výdajovou položku činil tradičně nákup nových knih a periodik -
375 000 Kč, dále nájemné Římskokatolické farnosti - 250 000 Kč.
Závazný ukazatel na mzdy byl schválen dle platných tarifů pro odměňování zaměstnanců, 
v roce 2018 bylo vyplaceno na mzdách 1 582 000 Kč.

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, Sbor Jednoty Bratrské).
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Vstupné 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 hlavně pro dětské čtenáře.

V roce 2018 jsme zapojily pro hospodaření organizace fond odměn (5 180 Kč) a rezervní
fond (6.377 Kč).
Zůstatky na fondech k 31.12.2018:
fond odměn: 21 205 Kč
FKSP: 10 339 Kč
rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH: 41 656 Kč
fond reprodukce majetku: 34 036 Kč

2018
VÝNOSY

půjčovné 136 116 Kč

vstupné literární pořady 33 610 Kč

upomínky, náhrada knih 28 553 Kč

nájemné 32 840 Kč

grant MK – regionální funkce 55 000 Kč

dotace obecní úřady 80 000 Kč

VÝDAJE

nákup knih 327 537 Kč

nákup periodik 47 375 Kč 

nájem – Římskokatolická farnost 250 000 Kč

energie 125 248 Kč

materiál 51 120 Kč

opravy a udržování 102 118 Kč

služby 140 369 Kč

mzdy 1 582 180 Kč

odvody sociálního a zdravotního pojištění 532 198 Kč

příspěvek zřizovatele 3 050 000 Kč

hospodářský výsledek 54 772 Kč

zůstatek na fondech - celkem 107 236 Kč
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VI. Doplňková činnost

Organizace nerealizuje žádnou doplňkovou činnost. 

VII. Projekty financované z cizích zdrojů

V roce 2018 jsme získali 6 000 Kč v rámci projektu Česká knihovna (MK ČR) na nákup
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury. 

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 takto se
domlouváme  na  realizaci  akcí  a  besed.  Spolupracujeme  s  Domem  dětí  a  mládeže
Lanškroun 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.

V  letních  měsících  letošního  roku  (2019)  je  plánována  oprava  všech  oken  na  budově
Římskokatolické farnosti. Tato stavební úprava se bohužel dotýká také knihovny, která je 
v části budovy v nájmu – jedná se o oddělení čítárny a oddělení pro dospělé čtenáře. K
dnešnímu  dni  (15.04.2019)  není  ještě  přesně  dohodnuto,  jakým způsobem a  v  jakém
časovém plánu budou tyto opravy probíhat. Předpokládáme však, že bude bohužel nutné
na určitou dobu obě oddělení uzavřít. O všem budeme samozřejmě včas informovat.

V červenci  2018 byla  vypracována Studie úprav  interiéru Městské knihovny  Lanškroun,
jejími autory jsou MgA. Martin Kožnar a MgA. Petra Vlachynská, spolupracovali Ing. Jan
Baxa a Bc. Jakub Kolek.
Smyslem návrhu byla snaha najít vyváženost mezi rozmístěním většiny knihovního fondu a
prostor, které jsou určeny pro relaxaci a setkávání návštěvníků knihovny. Všechny prostory
jsou vůči sobě maximálně propojeny, aby bylo dosaženo velkorysosti, dobré orientace a
osvětlení. Police s knihami jsou koncentrované a maximálně využívají obvodové stěny, tím
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vznikl  prostor,  který  může  být  návštěvníky  využíván  individuálně  nebo  pro  kulturní  a
skupinové aktivity. Volný výběr pro děti i dospělé je  umístěn v celém půdorysu patra. V
oddělení  pro  dospělé  je  možné při  jednoduchém vyklizení  pořádat  přednášky  až  pro
šedesát osob.

Dominantou  dětského  oddělení  je  poschoďová  “herna”,  která  umožňuje  jak  pořádání
přednášek a čtení,  tak volné hraní  na pódiu,  psaní  na tabuli  nebo sklouznutí  po malé
skluzavce.
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Prostor chodby se také stává společenským místem s informacemi o akcích a umožňující
menší občerstvení a nápoje z přilehlých automatů.
V přízemí, vedle vchodu, je situován prostor pro mládež, “teens”.  Zaměstnanci knihovny
mají zázemí také v přízemí.
Součástí  návrhu  je  představa  propojení  interiéru  s  venkovním  prostorem.  Dvorek  se
zahradou  je  přístupný  pro  veřejnost  francouzským  oknem.  Část  dvora  navazující  na
interiér je zpevněná pískovým mlatem a umožňuje čtení, setkávání, přednášky, letní kino a
další. Dvorek může být propojen i se sousední restaurací.

Studie je velice zdařilá a děkuji zřizovateli za její zadání. Zároveň vyjadřuji přání k její brzké
realizaci.

Na závěr bych ráda poděkovala  za přízeň a dobrý přístup zřizovatele,  který  knihovně
věnuje.

Vypracovala Bc. Radka Halberštátová, DiS.
15. dubna 2019 
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