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1. Základní informace
___________________

1.1. Pracoviště Městské knihovny
1.2. Počet pracovníků
1.3. Základní statistické údaje

_______________________________________________________________________

1.1. Pracoviště Městské knihovny
- nám. T.G.Masaryka 170 - hlavní budova (půjčovna beletrie, naučná literatura, čítárna
novina časopisů, odd. dětské literatury, administrativa)
- nám. T.G.M. - zadní trakt (odd. regionálních služeb, nákup a zpracování knihovního
fondu)
- pobočka Špičák (Červeného kříže 2563)
- pobočka Lada (ul. Komenského 2989)
- pobočka Holý vrch (ul. Jižní 1814)
- Místní knihovna Dobranov (Dobranov 14)

1.2. Počet pracovníků
23,5 přepočtených pracovníků
z toho 2,5 prac. úvazku pro zajištění regionálních funkcí
(hrazeno z dotace Libereckého kraje na regionální funkce)
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1.3. Základní statistické údaje (k 31. 12. 2011)

Knihovní fond k 31.12. 2011 :
celkem 125 047 knihovních jednotek v hodnotě 16 716 999,-Kč
z toho přírůstků v roce 2011:
5 477 knihovních jednotek - z toho:
3 801 k.j. bylo koupeno v nákladu 694 168,-Kč (náklady jsou
snížené o
získané slevy – v průměru 30%, skutečná hodnota
nakoupených knih činí 972 432,-Kč)
167 titulů periodik v hodnotě 128 491,-Kč
Počet čtenářů k 31.12.2011: 4 601
z toho 806 čtenářů do 15 let
Počet výpůjček v roce 2011 : 301 125 knihovních jednotek

Návštěvnost knihovny v roce 2011: 169 989 návštěvníků
Z toho: 16 412 návštěv uživatelů internetu
7 394 návštěvníků kult. a vzděl. akcí
Vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou: 354
S celkovou účastí 7 394 návštěvníků
Z toho

Kulturní
Vzdělávací

274 (5 940 účastníků)
80 (1 454 účastníků)

Z toho

Pro dospělé 78
Pro děti
257
Pro střední školy 11
Pro Ústav sociální péče 8

(1 514
(5 587
(158
(135

účastníků)
účastníků)
účastníků)
účastníků)
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2. Zpráva o činnosti
Městské knihovny za rok 2011
2.1. knihovnicko-informační služby
2.2. kulturně -výchovná a vzdělávací činnost
2.3. provozní a technická oblast
2.1.Knihovnicko – informační služby
Hodnocení uplynulého roku začínáme velmi pozitivně - všechny nejvíce sledované
ukazatele a statistické hodnoty jednoznačně vypovídají o nárůstu využitelnosti
knihovny. Po několika letech se více či méně zvedly hodnoty v nejsledovanějších
údajích, které činnost knihovny nejlépe odrážejí zájem o služby knihovny a jejich
obrat.
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K údaji o počtu čtenářů, který stále nedosahuje úrovně například roku 2007 je třeba
doplnit, že podstatně klesl i samotný počet obyvatel České Lípy, nemalou roli na
celkovém počtu čtenářů hraje i to, že tolerujeme rodinné průkazky, resp., že na jeden
průkaz dochází třeba část rodiny (manželé, sourozenci). Velmi náš těší vzrůstající
návštěvnost – tento ukazatel jednoznačně vypovídá o tom, že naši uživatelé tráví
v knihovně stále více času, že do knihovny intenzivně a častěji dochází. Jen pro
doplnění informace o návštěvnosti musíme uvést, že například před 10 lety (2001)
knihovnu navštívilo 110 637 uživatelů a pokud půjdeme ještě dál do skoro historie,
pak například v roce 1995 to bylo jen 78 939 návštěvníků. K počtu akcí, kterých jsme
realizovali roce 2011 ještě o 27 více v roce 2010 jen doplňujeme, že ještě málo a
můžeme s klidem tvrdit, že co den v roce, to máme v knihovně nějakou přednášku,
besedu pro školu, pořad pro seniory nebo divadlo pro školky.
V roce 2011 se musela Městská knihovna Česká Lípa vyrovnat s výrazným snížením
příspěvku Města Česká Lípa, a to o 7%, což v číslech znamenalo snížení příspěvku
předchozího roku (2010) o 585 000 – z 8 350 000,- v roce 2010 na 7 765 000,- v roce
2011. Ačkoliv to zdánlivě není mnoho, vzhledem například k tomu, že vesměs
všechny energetické vstupy vzrostly, byla tato skutečnost velmi obtížná. Při srovnání
uplynulých let jsme zjistili, že rozpočet roku 2011 nedosáhl ani na úroveň roku 2007.
Rozhodně jsme ale nechtěli aktivity knihovny omezit a ustat v některých projektech.
Naším cílem se stalo zajišťovat aktivity knihovny co nejlevněji, programovou nabídku
zajišťovat v širší míře vlastními silami, vytvářet vlastní akce s minimálními náklady,
ostatní projekty realizovat z grantů a dotačních titulů. Úspory 585 tis. jsme však
mohli dosáhnout jen za předpokladu snížení platů, omezení nákupu knihovního fondu,
zastavení průběžné modernizace technologického vybavení (PC a další technika),
zastavení jakékoliv údržby objektů, případné modernizace. Naštěstí nám rok 2011
nepřinesl žádný nenadálý problém, kdy bychom museli jakkoliv investovat do ICT
nebo zasáhnout do opravy objektů. Tento stav však nemůže přetrvávat nadále.
Přestože finanční stránka organizace nebyla pozitivně nastavena, organizace nadále
plnila vysoký standard kvality služeb, a to jak po stránce odborné, knihovnickoinformační, tak i po stránce provozní. Stejná pozornost je věnována jak plnění
knihovnických standardů a základních norem, tak i vytváření velmi přátelského,
příjemného prostředí, které veřejnost ráda a pravidelně navštěvuje, kde se velmi dobře
cítí všechny generace, různé sociální skupiny. Naplňování tohoto zdánlivě
jednoduchého cíle je v podmínkách bariérového a poměrně stísněného prostředí
poměrně náročné a je zvládáno jen díky dobré týmové spolupráci, odborného
vzdělávání personálu a zaujetí pro obor i vlastní organizaci.
Městská knihovna nadále spolupracovala s Národní knihovnou v oblasti Souborného
katalogu (MK Česká Lípa přispívá prostřednictvím automatizovaných procesů do
Souborného katalogu ČR záznamy svého knihovního fondu a propojuje tak bázi
Souborného katalogu s vlastním on-line katalogem) a stejně tak i v oblasti kooperace
s bází Národních autorit NK ČR (jedná se o sběr a přenos dat v oblasti autoritních
záznamů do celostátní databáze Národní knihovny ČR - Soubor národních autorit).
Provoz městské knihovny je plně automatizován, pobočky na Špičáku a Ladech
pracují v on-line režimu. Všechny knihovnické procesy a činnosti probíhají v těchto
zařízeních v jednom automatizovaném systému, díky tomu odpadá řada složitých
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dílčích postupů, sjednocuje se knihovní systém a hlavně se zkvalitňuje služba pro naše
uživatele, zvyšuje se jejich informovanost o stavu knihovního fondu na všech
pracovištích (hl. budova i 2 pobočky) a jeho aktuální dostupnosti (čtenáři mohou
využívat tato zařízení s jedním čtenářským průkazem).
Veřejně přístupný internet je stále hojně využíván, i když v roce 2011 došlo
k mírnému poklesu, což si přirozeně vysvětlujeme širším pokrytím domácími přístupy.
Pro značnou část veřejnosti je však internet v knihovně včetně práce s výpočetní
technikou jedinou možnou příležitostí k využití.
Značnou pozornost věnuje městská knihovna i samotné webové prezentaci, která je
intenzivně aktualizována a doplňována novými informacemi a moduly. Interaktivní
komunikaci s veřejností nepochybně naplňuje i Facebooková stránka, která rovněž má
své příznivce. Knihovna se pravidelně účastní soutěže knihoven o nejlepší webovou
prezentaci Biblioweb, v níž se každoročně umisťuje na předních pozicích. V loňském
roce jsme našimi webovskými stránkami http://www.knihovna-cl.cz/ v kategorii
odborných knihoven a knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel obsadili 4. místo.
Novinkou roku 2011 bylo rozšíření nabídky městské knihovny
o službu půjčování čteček elektronických knih. Samotné
elektronické knihy městská knihovna nevlastní – dosud nejsou
obecně vyřešena práva k půjčování tohoto typu knih, a proto se
ani nezabýváme jejich nákupem. Pro zájemce o práci s tímto
novým prostředkem pro využívání knižní nabídky jsem pořídili
2 čtečky a půjčujeme je s nabídkou titulů, která jsou z hlediska
autorského práva tzv. volná.
V roce 2011 nadále zajišťovala městská knihovna rozvoz knih
do domácností seniorů nebo pohybově handicapovaných občanů. Výpůjční místa
fungovala v Domě s pečovatelskou službou na Ladech a v Domě pro seniory v D.
Libchavě.
Díky účasti v konsorciu knihoven měla Městská knihovna v České Lípě zajištěn
výhodný přístup k zajímavým a obsáhlým elektronickým zdrojům mediální databáze
firmy Anopress, která obsahuje plné texty článků z celostátních i regionálních deníků
a časopisů, přepisy zpravodajských a diskusních pořadů rozhlasu a televize, agenturní
zprávy z internetu.ap.). K dispozici je rovněž databáze Beck–on line - elektronická
sbírka zákonů.
Vedle databáze neziskových organizací knihovna nadále pokračovala v utváření
vlastní speciální Databáze regionálních osobností (je tvořena a excerpována z fondu
regionální literatury i dalších dostupných materiálů a obsahuje již 427 záznamů
významných osobností působících v regionu Česká Lípa) a Databáze regionálních
událostí (obsahuje 675 záznamů - popisů významných událostí souvisejících s
regionem). Databázi Analytický popis tvoří rozpis zajímavých článků z odebíraných
novin, časopisů a sborníků, které přinášejí informace z regionu .
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Stejně jako v minulých letech, usilovala knihovna i v roce 2011 o vícezdrojové
financování své činnosti prostřednictvím grantů. Celkově se knihovna ucházela o
finanční prostředky 4 institucí a předložila dohromady 9 projektů, toho 7 úspěšných:
Projekty Ministerstva kultury ČR :
Program MK ČR (Veřejné informační služby knihoven) – 50 000,-Kč na vybavení
dětského oddělení prezentační technikou
Program MK ČR (Knihovna 21. Století) – 8 000,-Kč na program ke 200. výročí
narození K.J.Erbena
Program MK ČR (Česká knihovna) - nákup knih českých autorů v hodnotě 5000,-Kč
VISK8 (Veřejné informační služby knihoven) - Zajištění dostupnosti informačních
zdrojů formou multilicence – zvýhodněný přístup do databází Anopress
Grantový fond Libereckého kraje :
12 000,-Kč – na přednáškový cyklus Poznáváme náš kraj
Granty města Česká Lípa:
Sociální grant 10 000,-Kč na Zajištění cvičení pro seniory
Životní prostředí 8 000,- Kč na rekonstrukce zahrady na pobočce Špičák
Celkově získala Městská knihovna v České Lípě na realizaci různých projektů
93 000,-Kč
Vedle těchto grantových prostředků a mimořádných finančních příspěvků
získala městská knihovna 1 257 000,-Kč jako účelovou dotaci Libereckého kraje
na zajištění tzv. regionálních funkcí (podrobněji viz níže).
Městská knihovna v České Lípě dlouhodobě působí v pracovní skupině Eurex
knihovny Euroregionu Nisa - Neisse - Nysa, v jejímž rámci vznikla již řada
zajímavých projektů. V roce 2011 se zástupci našeho kraje i okresu Česká Lípa
zúčastnili mezinárodní konference Knihovny Euroregionu Nisa v Jelení Hoře, kde naši
zástupci vystoupili s řadou prezentací o činnosti a službách knihoven. Vlastní
prezentaci o elektronických službách měla i českolipská knihovna.
Ředitelka městské knihovny působí ve funkci předsedkyně regionální organizace
Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Libereckého kraje a je
zástupcem libereckého regionu v celostátním orgánu této profesní organizace. Díky
tomu má přístup k aktuálnímu dění v oboru i k informacím, které jsou pro rozvoj
našich služeb zásadní. Dále se účastní Komunitního plánování Města Česká Lípa,
zejména prostřednictvím jednotlivých pracovních skupin.
O svých aktivitách, novinkách v provozu i službách knihovna pravidelně informuje na
stránkách regionálního i místního tisku, pravidelně přispívá do kulturních zpravodajů a
přehledů i rozhlasových stanic.
Součástí činnosti městské knihovny bylo rovněž vyhledávání příležitostí
k prohlubování odbornosti , získávání zkušeností a nových poznatků pro každodenní
praxi. Pracovnice městské knihovny se v průběhu roku účastnily celé řady seminářů,
vzdělávání a konferencí pořádaných Národní knihovnou ČR , Krajskou knihovnou
v Liberci nebo Svazem knihovníků a informačních pracovníků, z nichž vybíráme:
- Celostátní konference Knihovny současnosti
- Elektronické služby knihoven - Goethe institut Praha
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- Knihovnická dílna – Městská knihovna v Praze
- Právní informace v knihovnách – NK ČR
- Jičín-město pohádky – knihovnická dílna pro pracovníky dětských odd.
- Katalogizace - věcné zpracování – cyklus školení NK ČR
- Cyklus školení v oblasti ICT a VT v KVK Liberec
- Knižní veletrh Praha
- Ekonomika, účetnictví, řízení, personalistika
- několik pracovnic městské knihovny se účastnilo odborného vzdělávání i
prostřednictvím e-learningu, který probíhal ve druhém pololetí roku.
V roce 2011 nadále pokračoval zcela mimořádný projekt v oblasti vzdělávání, jehož
garantem je Unie zaměstnavatelských svazů a je pořádán ve spolupráci se Svazem
knihovníků a informačních pracovníků, jehož je Městská knihovna Česká Lípa
členem. Díky tomuto projektu podpořeného dotací EU se pracovníci knihovny
v hojném počtu účastnili několika dlouhodobých kursů, z nichž za zmínku stojí
především Knihovnický inovační kurs v rozsahu 160 vyučovacích hodin na 1
účastníka nebo kursy jazykové (AJ a NJ) v celkovém rozsahu 240 vyučovacích hodin
na účastníka. Jazykové kursy jsou realizovány přímo v naší knihovně zkušenými
lektory, na knihovnické kursy dojíždíme do krajské knihovny v Liberci. Kromě toho
na programu jsou i jednorázová školení typu manažerské dovednosti, komunikační
dovednosti, projektový management, fundraising, apod. Vzdělávání je zcela
ZDARMA (včetně jazykového) a je hrazeno i jízdné, pokud se školení odehrávala
mimo Českou Lípu.
Díky regionální organizaci Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého
kraje, mělo několik našich pracovnic příležitost zúčastnit se exkurse do knihoven
v příhraničí Německa a Česka. Knihovnice například navštívily velmi inspirativní,
moderní a atraktivní knihovnu v německé Žitavě i nedávno rekonstruovanou knihovnu
ve Varnsdorfu.

2.2. Kulturně výchovná a vzdělávací činnost
Cílem našich kulturně výchovných a vzdělávacích aktivit je podpora čtenářství, vztahu
k četbě a knihovně vůbec. Tento záměr se snažíme prosazovat zejména u dětské
populace, kde vnímáme naše významné postavení a poslání.
Jedním směrem této činnosti je spolupráce knihovny se školami všech stupňů, kterým
nabízíme jednak základní knihovnicko-informační lekce (seznámení s knihovnou,
způsoby vyhledávání ve fondu i
katalogu), jednak tematické přednášky
a besedy, jejichž prostřednictvím
přibližujeme regionální osobnosti,
literární, historická i národopisná
témata, výročí apod., dalším pak
pořádání zábavných pořadů pro děti a
mládež a případně jejich rodiče.
V roce 2011 jsme uskutečnili 354
kulturních a vzdělávacích akcí, jichž se
zúčastnilo více než 7000 návštěvníků.
Těžištěm této činnosti je pořádání
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tematických přednášek, literárních besed, autorských setkání či knihovnických lekcí
pro síť základních a středních škol. Výjimkou nejsou ani velké zábavné akce pro celé
rodiny. Městská knihovna se tak snaží o doplnění resp. rozšíření programové nabídky
ve městě v oblasti kultury a celoživotního vzdělávání a přispění k pozitivnímu využití
volného času různých věkových i sociálních skupin.
Ke zmíněným rodinným akcím nepochybně
náležel Dětský den na Špičáku, který se
v roce 2011 úspěšně konal již potřetí a
kromě prostor samotné pobočky probíhal
zejména na přilehlé zahradě. Další neméně
zdařilou akcí s návštěvností kolem 250
účastníků byl pořad s Andersenem do
pohádek, který se uskutečnil při příležitosti
Mezinárodního dne dětské knihy 2. dubna a
konečně v tomto směru srovnatelný Den pro
dětskou knihu, který proběhl v sobotu 26.
listopadu pod názvem Pravěk v knihovně.
Pro žáky mateřských a základních škol bylo uspořádáno celkem 257 akcí s účastí
5 587 účastníků. Školy vychází jednak z naší programové nabídky, která je uvedena i
na webu knihovny, jednak si nechávají připravit programy dle vlastního zadání.
K mimořádným aktivitám pro nižší školní věk náleželo oblíbené Pasování prvňáčků na
čtenáře. Pro starší děti to byly příležitostné dílny (jak se dělá Origami, Magie papíru –
o výtvarných praktikách, Hrátky s hlavolamy). Novinkou aktivit dětského oddělení
bylo Čtení při lampičce – odpolední pravidelné hlasité předčítání pohádek a příběhů.
Na pobočce Špičák každým měsíc probíhaly pravidelné pořady - Dopoledne pro
maminky s dětmi na mateřské dovolené, vždy se speciálním programem, dílnami nebo
divadélkem a stejně tak i speciální pořady pro Ústav sociální péče. V roce 2011
navštívil tento denní stacionář pro mentálně postižené naši pobočku na Špičáku celkem
8x . Pobočka Špičák je kromě knihovny i místem, kde působí Okresní odbočka Svazu
nevidomých a slabozrakých, která zde vybudovala vzdělávací středisko integračních
aktivit a s knihovnou velmi těšně spolupracuje. Minimálně je to půjčování zvukových
knih jak z vlastního fondu, tak zvukových knih z Ústřední slepecké knihovny v Praze.
V roce 2011 probíhalo na pobočce Špičák Cvičení pro seniory, které je vždy jednou za
14 dní doplňováno tréninkem paměti. Celkem proběhlo v roce 2011 31 cvičení (563
účastníků) a 12 tréninků paměti (116 účastníků). Tento program byl podobně jako
v předchozích letech podpořen Sociálním grantem Města Česká Lípa .
Už podruhé jsme ve společné kampani
knihovnické veřejnosti vyhlásili Březen –
měsíc čtenářů a k tomuto připravili speciální
program pro dospělé i pro děti.
Vyvrcholením projektu Březen – měsíc
čtenářů se stalo vyhlášení Čtenáře roku,
nejaktivnějšího uživatele naší knihovny
(námi vyhodnocená čtenářka byla nakonec
vyhlášena i krajskou čtenářkou roku).
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V sobotu 25.6. jsme se připojili k programu Městských slavností. Veřejnosti jsme
nabídli registraci do knihovny zdarma a velmi vítanou amnestii pro upomínané čtenáře.
Dětem i jejich dospělému doprovodu jsme prostřednictvím vlastního loutkového
divadélka připravili upravené a dramaticky zpracované Českolipské pověsti.
V říjnu jsme již tradičně připravili program k Týdnu knihoven . Celostátní propagační
kampaň Týden knihoven jsme vyhlásili s mottem „Rozkvetlá knihovna“. Knihovna
připravila k tomuto tématu program, nechybělo ani květinové vyzdobení knihovny.
V průběhu roku městská knihovna připravila i několik znalostních soutěží pro
veřejnost, které byly kromě prostor knihovny nabídnuty i prostřednictvím Městských
novin. Velmi oblíbené soutěže byly podpořeny i některými granty a výherci obdrželi
velmi hodnotné knižní ceny. Soutěže byly vyhlášeny při příležitosti Března-měsíce
čtenářů i Týdne knihoven, dále při příležitosti městských slavností a konečně v rámci
projektů Poznáváme náš kraj a Pocta K.J.Erbenovi.
V průběhu celého listopadu byl zajištěn kulturní program při příležitosti oslavy 200.
výročí narození Karla Jaromíra Erbena, který byl podpořen grantem Ministerstva
kultury ČR. V rámci tohoto výročí byla realizována výstava připravená Ústavem pro
českou literaturu Akademie věd ve spolupráci s Literárním archivem Památníku
národního písemnictví a dále několik přednášek a pořadů:
o Přednáška Prof. PhDr. Jaroslavy Janáčkové „Karel Jaromír Erben – lidová
poezie a bájesloví v baladách“
o Přednáška Mgr. Smejkala „Karel Jaromír Erben – Vědec a badatel, objevitel
české minulosti“
o Divadelní představení Kytice v podání Malého vinohradského divadla (z
prostorových důvodů se konalo ve sklepení Hradu Lipý)
o Pro nejmenší návštěvníky bylo určeno divadelní představení Byl jednou jeden
dvoreček, na motivy české lidové pohádky (divadlo Rolnička)

-

Především dospělým návštěvníkům byla určena rozsáhlá nabídka přednášek,
autorských setkání, tématických besed a pořadů. Zde je výčet těch nejzajímavějších:
Duben a květen 1945 mezi Budyšínem a Prahou - Regionální historii konce II. světové
války přiblížil Radek Andonov
Pod africkým sluncem - cestopisné vyprávění manželů Špillarových
Soupis nemovitých kulturních památek Libereckého kraje – v rámci cyklu Technické
památky Českolipska přednášela Mgr. Petra Šternová (NPÚ LB)
Cestou osudu a náhody - Cestopisné vyprávění R. Vehovského o sedmiletém putování
stopem po Asii a Oceánii
Četnické humoresky - O historii výkonu bezpečnostní služby, československém
četnictvu i úspěšném seriálu Četnické humoresky vyprávěl autor jejich literární
předlohy plk. JUDr. Michal Dlouhý
Izrael – jak ho vidím já – M. Kadlecová vyprávěla o svém mimořádném pobytu
v Izraeli
Jarní lidové zvyky Lužických Srbů - Tradice a zajímavosti v Horní Lužici
přiblížil Mgr, Milan Turek
Antisemitismus a holocaust - Osudy blízkých, známých i neznámých…přednesla
Mirka Kadlecová
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-

Koncentrační, pracovní, zajatecké a jiné tábory na Liberecku – odborná přednáška
Ivana Rouse (Severočeského muzea v Liberci)
Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize setkání s RNDr. Václavem Větvičkou,
významným botanikem
Pozvánka do krajiny sousedů - Lužice : Turistické zajímavosti a příběhy - Mgr. Milan
Turek
Chráněné rostliny na Liberecku - Ing. Marta Knauerová, autorka výpravné publikace
Čarovné bylinky, přiblížila vzácnou květenu Českolipska
Take cambridge exams with us - udělejte si zkoušku v britském centru - Přednáška
Terezy Ševčíkové z British Council
Ještěd – jak jej známe i neznáme… Mgr. Milan Turek,
Půl roku na Islandu – o životě na Islandu Martina Kašparová
Nový Zéland očima české babičky – A. J. Nyklová,
Moderní architektura Českolipska – o stavební produkcí první poloviny 20. století
našeho regionu, Mgr. Petra Šternová (NPÚ Liberec)
Kokořínsko – o CHKO Kokořínsko a jejím rozšíření o oblast Máchův kraj - Ing.
Ladislav Pořízek, vedoucí správy CHKO Kokořínsko
Literární ztvárnění středověkého Českolipska v historických románech - setkání se
spisovatelem a historikem PhDr. Vlastimilem Vondruškou
Knihovna pokračovala i v pořádání výstav:
o EKOFÓR aneb s humorem na přírodu
o POMNÍČKY, KŘÍŽE, KAPLIČKY – Prezentace o.s. Drobné památky
severních Čech (při příležitosti dnů evropského dědictví 2011)
o VLASTIVĚDNÝ SPOLEK
ČESKOLIPSKA - výstava
věnovaná 20. výročí vzniku
spolku, který se intenzivně věnuje
vlastivědným aktivitám,
přednáškové i publikační činnosti.
o Karel Jaromír Erben výstavake 200. výročí narození
připravená Ústavem pro českou
literaturu
o VÁNOCE, MASOPUST,
VELIKONOCE - Putovní výstava
dětských kreseb, které byly
vytvořeny pro knihu Zapomenutá
velikonoční vajíčka vydanou Krajskou knihovnou v Liberci v rámci projektu
Euroregionu Nisa.
o Průběžně výstavy amatérských fotografů Českolipska

11

2.4. Provozní a technická oblast
V roce 2011 proběhla v organizaci kontrola nadřízených orgánů:
- veřejnosprávní kontrola Města Česká Lípa zaměřená na hospodaření s příspěvkem
města na rok 2010, jeho čerpání , správu svěřeného majetku (audit neshledal
závažná pochybení).
- veřejnosprávní kontrola Ministerstva kultury ČR zaměřená na věcnou správnost
použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 na projekty MK
- kontrola VZP ČR zaměřená na placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění
- kontrola OSSZ Česká Lípa zaměřená na odvod pojistného a plnění úkolů
v nemocenském a důchodovém pojištění
- všechny výše uvedené kontroly neshledaly závažných pochybení.
Pro
architektonickou
studii
rekonstrukce
KD
Crystal
na
knihovnu byly zpracovány a týmu
architektů připraveny podklady pro
zpracování objemové studie, byly
formulovány požadavky na využití
prostor a pro vytvoření návrhu na
funkční a provozuschopný celek.
Z důvodu sníženého příspěvku města
na činnost městské knihovny nebyly realizovány žádné zásadní práce na údržbě
objektů. Výjimkou byly práce realizované na zahradě při pobočce Špičák, kde byly
po mnoha letech odstraněny poškozená a úrazem hrozící betonová pískoviště a
bazénky, které zde přetrvávaly po bývalé mateřské školce. Tyto náročné práce byly
realizovány díky grantu Města Česká Lípa – program životní prostředí.
V letních měsících probíhaly náročné stavební práce na pobočce Lada, kde v části
prostor, které sloužily jako skladové zázemí, kancelář, byl společností Českolipská
teplárenská instalován výměník tepla a teplé vody. Poměrně složité technologické
zařízení znemožnilo další využití daných prostor knihovnou do té míry, že
v průběhu podzimních měsíců byla upravena nájemní smlouva s Družstvem Sever
– snížení výměry pronajaté plochy a s ohledem na kontrolu uvedeného zařízení byl
s ČLT domluven i zvláštní režim přístupu do prostor pobočky knihovny.
K nepříjemným záležitostem roku 2011 nepochybně náleží vloupání do objektu
pobočky na Špičáku, ke kterému došlo 3.5. 2011 v pozdních nočních hodinách.
Díky včasnému zásahu (objekt je elektronicky zabezpečen) ostrahy objektu a
bezpečnostních složek, došlo naštěstí jen ke krádeži jednoho počítače s monitorem
z roku 2007 v hodnotě 12456,- Kč a rozbití jednoho menšího okna.
V roce 2011 jsme po mnoha letech museli opustit garáž v objektu bývalého
Okresního úřadu neboť správu nad zmíněným prostorem převzal Okresní soud
v České Lípě, který garáž využil pro své potřeby. Pro služební auto Městské
knihovny jsme využili poměrně výhodný pronájem garážového stání v hlídaném
prostoru podzemního parkoviště při Hypermarketu Albert v České Lípě.
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3. Regionální funkce – zpráva o činnosti
3.1.

Základní cíle RF v obvodu působnosti, jejich zajištění
3.2. Plnění základních standardů pro výkon RF

3.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou
3.4.

Finanční zajištění regionálních funkcí

3.1. Základní cíle regionálních funkcí v obvodu působnosti, jejich
zajištění
Síť obsluhovaných knihoven
Regionální služby byly poskytovány 49 veřejným knihovnám a pobočkám s tím, že byly
započteny i pobočky knihoven v Žandově (Heřmanice), Brništi (Velký Grunov), MěK Cvikov
(Lindava) a MěK Jablonné (Postřelná). Celkové číslo zahrnuje také neprofesionální pobočku
MěK Česká Lípa v Dobranově. Všem neprofesionálním nesamostatným knihovnám jsou
poskytovány běžné regionální služby včetně výměnných souborů. Regionální oddělení navíc
spolupracuje se dvěma penziony pro důchodce v České Lípě, kam jsou pravidelně dodávány
výměnné soubory. Tyto subjekty v počtu obsluhovaných knihoven zahrnuty nejsou.
Z prostorových důvodů dlouhodobě nepracuje MK Kunratice u Cvikova, naopak po
rekonstrukci začaly opět pracovat knihovny v Okrouhlé a Novinách pod Ralskem. Knihovna
v Novinách byla opravena a nově vybavena z prostředků obce, na úpravách knihovny
v Okrouhlé se podílely také evropské dotace, protože obec Okrouhlá z nich rekonstruovala
celou budovu obecního a kulturního domu, kde je knihovna umístěna.
Povodně v roce 2010 zasáhly dvě naše knihovny a to dokonce dvakrát. Obě se však podařilo
zachovat a ke zrušení nedošlo. Knihovní fond byl obnoven z darů, které získala Městská
knihovna Česká Lípa a z Městské knihovny v Praze. Odborné zpracování knih zajistilo
regionální oddělení. Část nábytku a regálů se podařilo zachránit, další vybavení obce koupily.
Knihovna ve Velkém Grunově (pobočka MK v Brništi) našla své nové útočiště v místní
základní škole a je již v provozu. Pravděpodobně zde bude zprovozněn také veřejný internet,
knihovna využije připojení k internetu od školy. Knihovna v Pertolticích pod Ralskem našla
své umístění v prvním patře obecního úřadu. Na podzim 2011 se v budově vyměňovala okna,
takže otevření knihovny pro veřejnost se trochu zpozdilo, proběhne v únoru 2012. Knihovna
získala z programu VISK3 nový počítač, takže její návštěvníci budou moci nadále využívat
veřejný přístup k internetu.
K 31. 12. 2011 byla síť veřejných knihoven okresu Česká Lípa tvořena sedmi
profesionálními knihovnami se dvěma pobočkami, 37 neprofesionálními knihovnami se
dvěma pobočkami a jednou knihovnou s regionálními funkcemi se čtyřmi pobočkami.
Personální zajištění regionálních služeb
Za okres Česká Lípa tento počet činil stejně jako v minulých obdobích 2,5 přepočteného
pracovníka. Z toho dva úvazky byly využity na odbornou knihovnickou činnost a 0,5 úvazku
na činnost řidiče. Pro oblast Českolipska jsou využívány odborné znalosti i dalších pracovnic
MěK Česká Lípa (ředitelka, účetní, oddělení katalogizace – konzultace při vkládání fondu,
využívány zkušenosti i knihovnic z půjčoven).
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3.2. Plnění základních standardů pro výkon regionálních funkcí
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
V rámci této služby bylo obslouženo 48 veřejných knihoven okresu. Pracovnice regionálního
oddělení (RO) zaevidovaly 81 časově náročnějších konzultací. Nemusí to být však číslo
úplné, protože konzultace poskytují i další zaměstnanci MěK Česká Lípa a ne vždy je nahlásí.
Neevidujeme zodpovídání jednoduchých a krátkých dotazů. Při metodických návštěvách ( v
roce 2011 jich bylo uskutečněno 271) a konzultacích jsou knihovnám zdarma poskytovány
drobné knihovnické pomůcky, tiskopisy, různé tiskoviny a časopisy a jsou dodávány
samozřejmě nové knihy a knihy z výměnných souborů, které se v automatizovaných
knihovnách stahují do počítačů v jednotlivých MK.
Statistika knihovnických činností
Statistické výkazy byly zpracovány pro 49 veřejných knihoven a poboček okresu Česká Lípa,
počet zpracovaných statistických výkazů pak dosáhl počtu 53 a to proto, že pro jednotlivé
typy knihoven připravuje regionální oddělení celkové sumáře a k nim komentáře. Všechny
výkazy o činnosti knihoven byly elektronicky poskytnuty NIPOSu a Krajské vědecké
knihovně v Liberci. Sumáře neprofesionálních knihoven, profesionálních knihoven, pověřené
knihovny i celookresní sumář byly doplněny slovními komentáři a porovnáním výkonů oproti
předcházejícímu období.
Vzdělávání knihovníků, porady
Nejúspěšnější vzdělávací akcí roku 2011 byla exkurse po knihovnách Českolipska, které se
účastnily profesionální i neprofesionální knihovnice regionu.
Měly možnost navštívit knihovny v Kravařích, Žandově (viz
foto), Novém Oldřichově, Okrouhlé a Cvikově a vyměnit si
své zkušenosti přímo v „terénu“. Na podzim pak proběhlo
tradiční vzdělávání pro městské i místní knihovny spojené i
s poradami. Byla připravena prezentace týkající se
poskytování právních informací v knihovnách, prezentace o
novém metodickém pokynu ministerstva kultury, který se
týká knihovnických standardů, prezentace o nových
webových stránkách pro neprofesionální knihovny a jejich
tvorbě atd.
Oddělení regionálních služeb vydalo dvě čísla metodického listu „Knihovna“ a připravilo
Kalendárium 2011, jehož podstatnou část tvoří regionální výročí.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Výměnný fond Městské knihovny v České Lípě má nyní 14 292 svazků. Toto nepříliš vysoké
číslo vyplývá z toho, že původní cirkulační soubory bývalé okresní knihovny byly
z rozhodnutí tehdejšího okresního úřadu rozděleny jednotlivým spolupracujícím knihovnám.
Přírůstek za rok 2011 činil 1 672svazků, z toho bylo 1 537 svazků nakoupeno z prostředků
kraje na regionální funkce a 135 svazků byly dary. Dotace na nákup knih do VF činila
270 000 Kč, skutečná hodnota nových knih dosáhla částky 403 023 Kč, sleva pak byla
133 023 Kč, což je 33 %.
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Cirkulace výměnného fondu
V roce 2011 výměnné soubory na okrese Česká Lípa využívalo 40 knihoven a dále pak dva
penziony pro důchodce České Lípě. Celkem regionální oddělení distribuovalo 149 souborů,
které obsahovaly 5 054 svazků (opět o něco více než předešlý rok). Na jednu obslouženou
knihovnu tak v průměru připadlo 3,73 souborů se 126 knihami. Některé malé neprofesionální
knihovny mají nové knihy jen díky výměnným souborům. Počet knih a souborů je pro
jednotlivé knihovny usměrňován i podle jejich momentální situace. Na evidenci oběhu knih se
využívá jeden z modulů knihovního systému Clavius. Knihovny dostávají knihy zcela
zpracované a zabalené, knihovnám, které již půjčují přes počítač, jsou soubory stahovány do
jeho paměti, aby knihy mohly být půjčovány také automatizovaně. Do výměnných fondů se
na okrese Česká Lípa nezahrnují knihy nakoupené z prostředků obcí. Ty se zpracují a
dovezou do příslušné knihovny natrvalo.
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu
S aktualizací a odpisy fondu metodičky pomohly v knihovně Nový Oldřichov, Svor, Cvikov,
Lindava, Doksy, Jablonné v Podještědí a znovu i ve Velkém Grunově (po povodni). Při
aktualizaci se většinou také zabývaly stavěním fondu a jeho značením na regálech. Hodně
práce se odvedlo v knihovnách v Pertolticích pod Ralskem, Velkém Grunově a Jablonném v
Podještědí, které se přestěhovaly do nově zrekonstruovaných a vybavených prostor.
Klasická neautomatizovaná revize byla provedena v knihovně ve Svoru, Lindavě a Velkém
Grunově. Pracovnice regionálního oddělení se účastnily také revize fondu Městské knihovny
v Jablonném v Podještědí a Cvikově.
Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí)
Pomoc při nákupu nových knih z prostředků obcí představuje tradiční službu našim
knihovnám, která je však velmi časově náročná. Je poskytována většině neprofesionálních
knihoven i některým knihovnám profesionálním, celkem 39 knihovnám. V roce 2011 činil
nákup knih z prostředků obcí (knihy po zpracování zůstávají trvale v knihovně dané obce,
města) 556 016 Kč (o 51 498 Kč více než v roce 2010), za něž bylo nakoupeno a získáno 4
063 svazků. Podstatná část knih je nakupována se slevami, takže nově nakoupený a získaný
fond měl ve skutečnosti hodnotu 910 577 Kč.
Zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí)
39 knihovnám včetně pobočky v Dobranově bylo v regionálním oddělení zpracováno a
dovezeno 4 076 svazků a to různým způsobem dle dohody s knihovnou. Přesto většině
knihoven se svazky zpracovávají tak, že je mohou přímo postavit na regál, jednotlivé dodávky
pak doprovázejí také dodací listy a příslušné části přírůstkového seznamu. Knihovnám, které
mají knihovnický program Clavius, se nahrávají nová data přímo do jejich počítačů. Tyto
knihy necirkulují, jsou majetkem obcí a zůstávají v příslušných knihovnách natrvalo.
Servis výpočetní techniky
Servis výpočetní techniky pro veřejné knihovny Českolipska se v regionálním oddělení MěK
Česká Lípa neprovádí. Základní informační servis a pomoc při práci v automatizovaných
systémech však pracovnice odd. regionálních služeb poskytují přímo na místě v knihovnách
při metodických návštěvách, řada knihovníků z okresu přichází na konzultace do samotné
českolipské knihovny, aby si některé procesy a postupy vyzkoušeli prakticky.
Pracovnice regionálního oddělení připravují pro knihovny pravidelně také projekty do
grantového programu Ministerstva kultury.
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3.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou
Webové stránky „pro knihovny“
V roce 2011 se v oddělení regionálních služeb MěK Česká Lípa pro 31 neprofesionálních
knihoven okresu připravily jednoduché samostatné webové stránky s tím, že si je postupně
mohou knihovníci sami spravovat. Byla využita šablona webu, kterou nabízí Regionální
knihovna
Karviná
zdarma.
Knihovny
mají
webovou
adresu
v podobě
www.názevobce.knihovna.info. Díky této nové službě se nepochybně zvýší informovanost
o existenci i činnosti knihoven, obcím to také pomůže při získávání dotačních programů
Ministerstva kultury. Všechny neprofesionální knihovny okresu mají tak své jednoduché
stránky Základní údaje o knihovnách Českolipska jsou i na webových stránkách Městské
knihovny Česká Lípa v části „Pro knihovny“.
Ostatní činnosti regionálního oddělení
Městská knihovna Česká Lípa vydává pro potřeby knihoven regionu již několik desetiletí
metodický list „Knihovna“ a každoročně i Kalendárium výročí pro příslušný rok.
Z prostředků regionální dotace nakupuje drobné knihovnické pomůcky a tiskopisy a poskytuje
je knihovnám zdarma.

3.4. Finanční zajištění RF
Celková dotace Libereckého kraje na zajištění regionálních služeb činila pro rok 2011
1 257 000 Kč. Na nákup výměnného fondu bylo uvolněno 270 000 Kč, to je 21,48%
z celkové dotace.

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31.12.2011
- DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST

Náklady
Materiál,pomůcky, režijní náklady
Nákup knihovního fondu
DHIM – PC pro odd. RF
plyn,el.energie,benzin
Cestovné
Poplatky poštovní
Ostatní služby – servis výp. techniky, apod.
Poplatky telekomunikační
Stravné pro zam. odd. reg. služeb
Mzdové náklady
Náklady na ZP a SP
Jiné ost.náklady
Příděly do FKSP

CELKEM

Čerpání k 31.12.11
62 811
270 000
16 337
26 442
11 024
5 726
34 579
10 975
10 106
595 000
205 131
2 869
6 000

1 257 000
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4. Přehled hospodaření
PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31.12.2011
- PŘÍSPĚVEK MĚSTA

Výdaje
Materiál
Knihy,časopisy
DHIM
el.energie
plyn
voda
benzin
teplo pob.Špičák
Opravy strojů
Opravy budov
Cestovné
Poštovní +telekomunikační
Ostatní služby
Stravné
Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na ZP
Náklady na SP
Jiné ost.náklady
Pojistné
Příděly do FKSP
Repr. fond
Odpisy
Náhrady nem.
Investice(převod z rez.fondu)

CELKEM
Příjmy:
příjmyz pronáj. nebyt. prostor

Od čtenářů
Ostatní příjmy
Úroky přijaté
Získané granty
Provoz.dotace MěÚ
CELKEM
Zlepšený hospodářský výsledek

V České Lípě 15.2.2011

Čerpání k 31.12.11
78 653
812 192
73 168
218 081
239 307
47 506
15 809
201 143
12 000
33 128
11 335
124 725
570 119
103 894
68 536
4 150 000
379 406
1 056 828
13 470
1 500
35 500
963
66 885
11 470
50 064

8 375 682
36 090
552 771
50 064
395
88 000
7 765 000
8 492 320
116 638

PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka
Městská knihovna Česká Lípa,p.o
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