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1. ÚVOD
Městská knihovna Kuřim v roce 2016 zajišťovala veřejné knihovnické a informační služby
pro 42 810 návštěvníků. Do celkového počtu spadají návštěvníci knihovny, kulturních
a vzdělávacích akcí i návštěvníci online služeb. Velmi příjemným překvapením je nárůst o 1866
návštěvníků proti roku 2015, který značí, že se veřejnost patřičně sžila s přemístěním kulturních
akcí do Klubu Kotelna.
V následujícím textu bych ráda předložila shrnutí a přehled zajímavých aktivit, které se konaly
v minulém roce. Dále bych chtěla vyzdvihnout schopnosti a splněné úkoly všech kolegů,
kterým tímto děkuji za vše, co pro Městskou knihovnu Kuřim vykonali. Neméně důležité je
i vyjádření velkých díků zřizovateli knihovny, tedy Městu Kuřim. Bez podpory zřizovatele by
nebylo možné realizovat projekty nebo zabezpečit chod knihovny a inovovat fond knihovny.
Ve velmi úzké spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně plní Městská knihovna
v Kuřimi také svoji regionální funkci, jejímž cílem je pomáhat knihovnám v regionu
Brno-venkov. Pracovní náplň pěti pracovnic regionálního oddělení tvoří poradenská
a konzultační činnost, nákup knih z rozpočtu obcí, vzdělávání knihovníků, zpracovávání
statistik, vytváření výměnného fondu, péče o něj a zabezpečení správné cirkulace knih
v regionu.


2. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY
2.1 Čtenáři a návštěvníci
K datu 31. prosince 2016 bylo v obou odděleních Městské knihovny v Kuřimi zaregistrovaných
1 691 čtenářů, z toho je 1 211 dospělých a 480 dětí do věku 15 let. Podíl čtenářů z počtu
obyvatel města Kuřimi odpovídá 15,67 %. Oproti roku 2015 došlo k poklesu 58 registrovaných
čtenářů.
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V roce 2016 navštívilo všechna oddělení knihovny celkem 42 810 návštěvníků, kteří využili
možnost vypůjčit si knihu, časopis či audioknihu, ale také šanci bezplatně vyhledávat informace
na internetu nebo navštívit některou z pořádaných kulturních či vzdělávacích akcí.
Uživatelé knihovny si také plnohodnotně zvykli využívat oficiální internetové stránky Městské
knihovny, o čemž vypovídá počet 179 355 zaznamenaných návštěv. Pozadu nezůstává ani
využitelnost online katalogu knihovny, který používají nejčastěji uživatelé ke zjišťování
dostupnosti knih ve fondu knihovny. V roce 2016 byl veřejně přístupný katalog Městské
knihovny Kuřim navštíven celkem 17 162krát. Vstupů do uživatelského konta za účelem
prodloužení výpůjčky bylo zaznamenáno 2 430.
V dospělém i dětském oddělení knihovny je v rámci připojení počítačů do sítě volně dostupný
internet pro uživatele. V dospělém oddělení je stále dostupná bezplatná wifi pro uživatele, díky
které si mohou uživatelé připojit svoje vlastní zařízení a věnovat se studiu nebo dalším ducha
obohacujícím aktivitám. S komfortem, který je dopřán prostřednictvím wifi klesá zájem nových
uživatelůo přístup k internetu z počítačů v dospělém oddělení. Ovšem uživatelé, kteří jsou
zvyklí používat počítače s veřejným přístupem na internet, chodí pravidelně a tráví v knihovně
poměrně velké množství času. V dospělém oddělení je 5 studijních míst s pc, v dětském
oddělení jsou k dispozici 2 pc stanice. Využití veřejného internetu v roce 2016 bylo v rozsahu
2 640,7 hodin (pro ilustraci, v roce 2015 to bylo 1801 hodin). Kopírovací služby patří ke
standardní nabídce a jsou zpoplatněné na základě schváleného ceníku.
2.3 Výpůjčky
V roce 2016 se realizovalo 68 480 výpůjček, z toho 16 651 prolongací. Průměrný počet
výpůjček na 1 čtenáře za rok tvoří 40,49 ks. Nejvíce půjčovaným typem literatury zůstává
beletrie pro dospělé, kterou tvořilo 35 539 výpůjček, v závěsu se drží beletrie pro dětské čtenáře,
v rámci které bylo realizováno 14 511 výpůjček. Naučná literatura pro dospělé byla vypůjčena
6 754krát a naučná literatura pro děti byla vypůjčena 2 401. Vyřízeno bylo 891 rezervací
dokumentů.
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Výpůjčky

Beletrie pro dospělé

Beletrie pro dětské čtenáře

Naučná literatura pro dospělé

Naučná literatura pro děti

Výpůjční doba knihovny je celkem 33 hodin týdně. Ve dvou odděleních - pro děti a pro dospělé
čtenáře knihovna poskytuje všechny standardní knihovnické služby: informační, kulturní,
vzdělávací i volnočasové. V rámci meziknihovní výpůjční služby byly zaslané požadavky
na 54 tituly. Městská knihovna v Kuřimi odeslala jiným knihovnám celkem 362 svazky.
Od loňského roku nabízí Městská knihovna Kuřim možnost poskytování licencí na zapůjčení
e-knih prostřednictvím katalogu společnosti e-Reading. Při zpracování osobních údajů
postupuje knihovna podle zákona č. 101/2000 Sb. resp. podle vnitřní Směrnice
o shromažďování a zpracování osobních údajů, která je přílohou Knihovního řádu.
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Čtenářsky oblíbené publikace a periodika
Oddělení pro dospělé čtenáře


Periodika

Umístění

Titul

1.

Reflex

2.

Téma

3.

Vlasta

4.

Týdeník Květy

5.

Rytmus života

6.

Ona dnes

7.

Epocha

8.

Sedmička

9.

Respekt

10.

Story



Beletrie

Umístění

Titul

Autor

1.

Fabrika

Tučková, Kateřina

2.

Spalovač mrtvol

Fuks, Ladislav

3.

Lék na smutek

Keleová-Vasilková, Táňa

4.

Ještě že nejsem kat

Vondruška, Vlastimil

5.

Manželky

Keleová-Vasilková, Táňa

6.

Sněhulák

Nesbø, Jo

7.

Spasitel

Nesbø, Jo

8.

Žítkovské bohyně

Tučková, Kateřina

9.

Aristokratka ve varu

Boček, Evžen

10.

Poslední aristokratka

Boček, Evžen
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Oddělení pro dětské čtenáře


Periodika

Umístění

Titul

1.

Čtyřlístek

2.

Simpsonovi

3.

Tom a Jerry

4.

W.I.T.C.H.

5.

Spider-man

6.

Koně & hříbata

7.

Čtyřlístek speciál

8.

Score

9.

Kačer Donald

10.

Mateřídouška



Beletrie

Umístění

Titul

Autor

1.

Malá baletka Rosa a labutí

Bussell, Darcey

princezna
2.

Angry Birds Hlavu vzhůru,

Dungworth,

Chucku!

Richard

3.

Máša a Medvěd

-

4.

Tajemství železné masky

-

5.

Krtek na návštěvě

Miler, Kateřina

6.

Staré řecké báje a pověsti

Petiška, Eduard

7.

Oslava konce zimy

Weingartner, Any

8.

Malá baletka Ela a dobrá

Bussell, Darcey

víla
9.

Malá baletka Ela a maškarní Bussell, Darcey
ples

10.

Loupež století

Dvorský, Milan
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Stejně jako loni se ukazuje, že pro dětské čtenáře jsou nejatraktivnější časopisy a kreslené
komiksy. Z knižních publikací se těší nejvíce čtenářské popularitě knihy vizuálně tenčí.
Úsporné dětské čtenáře nejvíc bavila svojí literární tvorbou Britská tanečnice, primabalerína
Královského baletu v Londýně, autorka příručky o baletu Darcey Bussell.

Mezi dospělými čtenáři zvítězila kniha Fabrika od Kateřiny Tučkové. Nejčastěji půjčovanými
autory u dospělých čtenářů jsou humorista a kastelán Evžen Boček, duchovní otec Harry Holea
Jo Nesbø a chomutovská rodačka Táňa Keleová – Vasilková.
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3. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Během roku 2016 proběhlo v knihovně a kulturním domě 190 kulturních a 23 vzdělávacích
akcí pro veřejnost. Stejně jako loni, i v roce 2016 celý rok probíhaly kulturní akce v náhradních
prostorách Klubu Kotelna.
3.1 Oddělení pro dětské čtenáře: (provozní doba 18 hodin týdně)
Oddělení pro dětské čtenáře je již podle názvu zaměřeno na děti a teenagery. Teenageři služby
knihovny příliš nevyužívají, ačkoliv se pro ně kupuje takzvaná young adult literatura.
Aktivními čtenáři zůstávají tedy hlavně mladší děti, pro které se pracovnice oddělení snaží
vytvářet pestré akce, ať už zábavného nebo vzdělávacího charakteru. Stále trvá, že ve spolupráci
s vedoucími družin a učitelkami z mateřských škol přivádí k četbě i začínající čtenáře a malé
nečtenáře. Počet volně přístupných počítačů pro uživatele dětského oddělení setrvává
na stejném počtu jako v roce 2015, tedy na dvou.
V roce 2016 proběhlo v dětském oddělení knihovny celkem 97 akcí s účastí 2002 dětí. Děti
měly možnost zúčastnit se akcí, jako byly dubnová Čtenářská dílna a Komiksový workshop
s Danielem Vydrou, květnové Hrátky s knihami a řadou dalších. Již tradičně proběhlo pasování
prvňáčků na čtenáře a Rytíře krásného slova. V dětském oddělení Městské knihovny Kuřim
proběhla už po jedenácté celorepubliková akce Noc s Andersenem. Tématem byla tvorba
Miloše Macourka. Velmi oblíbenou tradiční akcí je také vystoupení divadelního souboru
ke Dni dětí. V roce 2016 děti měly možnost shlédnout pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Za nejvydařenější akci považuje pracovnice dětského oddělení, paní Simona Prokešová,
Všeználkovy hrátky s knihami.
Všeználkovy hrátky s knihami spočívaly v tom, že děti s jedním ze svých rodičů vytvořily
týmy. Přichystáno bylo 30 úkolů, týkajících se vyhledávání knih v regálech a následné
zodpovězení otázek. (Například Kolik pohádek je v knize Karla Čapka Devatero pohádek?
V kterém roce byla vydána kniha Pavla Šruta Kočičí král? Kolik stran má kniha Petry Braunové
Kuba nechce číst?) Vyhlášeny byly tři nejlepší týmy.
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Společná fotka účastníků akce Všeználkovy hrátky s knihami
Pracovnice dětského oddělení i nadále vytváří vlastní facebookový profil dětského oddělení
v Kuřimi a také vlastní webové stránky, které můžete najít na adrese: http://detske.mkkurim.cz
3.2 Oddělení pro dospělé čtenáře (provozní doba 27 hodin týdně)
Oddělení pro dospělé čtenáře nabízí rozsáhlý výběr beletrie i naučné literatury od českých
i zahraničních autorů, dále nabízí širokou škálu časopisů zaměřených na nejrůznější tematiku
a také nabízí svým čtenářům denně čerstvé noviny. Pro uživatele, kteří mají zhoršený zrak,
nebo tráví hodně času v autě, knihovna nabízí široké množství audioknih. Čtenářům
i návštěvníkům poskytuje knihovna informace o literatuře, meziknihovní výpůjční službu,
nabízí vzdělávací i kulturní programy a v neposlední řadě pak možnost setkávání různých
věkových i sociálních skupin. Klasické služby oddělení doplňuje celá řada doprovodných
aktivit. Bezbariérovost knihovny zajišťuje výtah.
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Požaduje-li uživatel knihu či jiný dokument, který momentálně není k dispozici, může využít
placené rezervační služby. Knihovnický software při vrácení rezervované výpůjčky informuje
čekajícího čtenáře prostřednictvím e-mailu o tom, že dokument je již k dispozici.
Kulturní a vzdělávací aktivity:
1. Výstavy








Výstava ručně šitých výrobků
Výstava Zdeněk Svěrák
Výstava Svět bižuterie
Výstava fotografie
Výstava „Dřevoradosti“
Výstava „Vánoční dekorace“
Výstava paličkované krajky (kuřimské ženy)

2. Tematické besedy a přednášky

Terapie a prevence bolesti zad a kloubů (Denisa Buriánková)

Život s vášní a čokoládou (Marcela Krčálová

Lněné semínko (Hana Šístková)

Islám (Jan Pacner)

Morava – země neznámá (ČRo Brno)

Kaleidoskop J. Rejžka (Jan Rejžek)

Okolnosti odboje v Kuřimi (Ing. Petr Kopečný)

Toulky českou minulostí

koledách (Mgr. Dana Šimková)
3. Cestopisné přednášky:
Gruzie, Švýcarsko vlakem, Faerské ostrovy – Island, Mallorka, Barma, Černobyl
4. Univerzita volného času
Cyklus Brněnské podzemí I – cyklus 5 přednášek Ing. Aleše Svobody.
Tento cyklus přednášek posluchače natolik nadchnul, že si v závěru roku 2016
vyžádali jeho pokračování.
5. Virtuální univerzita třetího věku
Stále oblíbenější forma vzdělávání. Ročně probíhají dva semestry, každého
se účastní v průměru 20 posluchačů. V roce 2016 to byla témata:
 Potraviny a spotřebitel
 Baroko
6. Listování a autorské čtení
Populární projekt Lukáše Hejlíka postavený na scénickém čtení.
 Kafe a cigárko
 Muž, který miloval Yngveho

Popkova 1006/36, Kuřim
Autorské čtení Markéty Harasimové
Akce knihovny a další informace lze sledovat na webových stránkách: www.mkkurim.cz
3.3 Kulturní oddělení (Klub Kotelna)
Stejně jako loni, pracovníci kulturního oddělení stále sídlí v prostorách Klubu Kotelna na ulici
Popkova 1012.
V roce 2016 připravilo a realizovalo kulturní oddělení knihovny 52 akcí za celkovou sumu
774 368,81 Kč. Uvedený výdaj pokrývá jednak vlastní honoráře a také výdaje s programy
spojené (ubytování, poplatky OSA a DILIA, ozvučení, dopravu, plakáty apod.)
 Divadlo pro děti se v roce 2016 realizovalo třikrát.
 Koncerty:
o 9x koncert v rámci abonmá pro Sdružení přátel hudby
o 16x samostatný koncert organizovaný pracovníky Klubu Kotelna (Žalman
a spol., Neřež trio, Jan Smigmator, Jarda Svoboda, Helena Blehárová, Báječný
koncert K dur, Charitativní koncert pro Petříka, Tara Fuki, Irena Budweiserová
a Fade in, David Evans, Tomáš Kočko a orchestr, Varhanní koncert, Žamboši,
Pozdní sběr, Jan Burian, Jana Šteflíčková a Jiří Smrž)
 Keltský večer – Již tradiční letní akce probíhající na zámku.
 Letní kino – o prázdninách bylo promítáno 11 filmů na nádvoří zámku.
 Posezení s písničkou – Již druhý ročník velmi oblíbeného pravidelného měsíčního
tanečního pořadu pro seniory. V roce 2016 proběhla akce 10x a stejně jako loni patří
ke kulturnímu programu s nejvyšší návštěvností.
 Promítání filmů v rámci Kinokavárny Klubu Kotelna:
o Nikdy nejsme sami
o Polednice
o Kniha Džunglí
o Spotlight
o Decibely lásky
o Julieta
 Divadlo pro seniory – Stejně jako v roce 2015 není možné pořádat v prostorách Klubu
Kotelna větší divadelní představení. Proto opět realizovali pracovníci kulturního
oddělení zájezdy do divadel v Brně a na představení pořádaná v Tišnově.
Vstupné si hradí účastník, dopravu zajišťuje a hradí Městská knihovna z rozpočtu
kultury.
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Uskutečněná představení:
o Klára a Bára (Sokolovna Tišnov)
o Vrabčák a Anděl (Městské divadlo Brno)
o La Treviata (Národní divadlo v Brně)
o Král Lear (Městské divadlo Brno)
o Polská krev (Národní divadlo v Brně)

 Ostatní akce v Klubu Kotelna:
o Každý týden jóga pro seniory
o Zkoušky pěveckého souboru K-dur
o Drobné výstavy
o Akce spolků (šachisté), sdružení aj.
Další činnosti pracovníků kulturního oddělení:
- Pravidelně připravují měsíčně letáky, které jsou distribuované zdarma do kuřimských
schránek.
- Sestavují a tisknou plakáty s akcemi organizací, podílejících se na kulturní,
společenské a sportovní činnosti v Kuřimi.
- Nabízejí ostatním zájemcům o inzerci plakátovací plochy.
- Zajišťují pronájem sálu Klubu Kotelna pro komerční využití dle ceníku schváleného
RM.
Kulturní oddělení má vlastní webové stránky na : http://kultura.mkkurim.cz
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4. KNIHOVNÍ FOND
Pro čtenáře je atraktivní knihovní leckdy jediným důvodem, kroč navštěvují knihovny.
V Městské knihovně Kuřim je akviziční politika nastavená tak, aby si ve fondu vybral opravdu
každý čtenář. Knihovní fond v oddělení pro děti je tvořen nejrůznějšími druhy dokumentů,
od tolik oblíbených komiksů, až po populárně-naučnou literaturu. Pro knihovny i v dnešní době
stále platí, že základem činnosti každé knihovny jsou výpůjční služby, proto je nutné udržovat
knihovní fond nejen v se stavu lahodícím oku, ale také ve stavu neustálé atraktivnosti pro co
největší počet čtenářů dobrém. Počet knihovních jednotek k 31. prosince 2016 byl 45 016
knižních a zvukových dokumentů. Jejich rozložení je následující:

Složení knižního fondu Městské knihovny Kuřim

Beletrie

Naučná literatura

Zvukové dokumenty

Elektronické dokumenty

4.1 Akvizice
Do fondu knihovny v roce 2016 přibylo 1 945 knihovních jednotek. Knihovna eviduje 75 titulů
časopisů pro děti i dospělé, z čehož 18 titulů dostává darem od uživatelů knihovny. Celkové
výdaje na nákup knihovního fondu činil v roce 2016 částku 337 363,76 Kč. Což je více, než
v roce 2015.
Jedním z hlavních cílů doplňování knihovního fondu je zaměření na české autory. Čtenáři mají
možnost najít ve fondu knihovny i autorské prvotiny od českých autorů. Při nákupu knih
do fondu knihovny se pracovnice knihovny snaží zohledňovat aktuální tematiku (zdravá výživa
a správné stravovací návyky, sebe rozvojová literatura), ale i obnovovat fond dnes již klasické
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literatury, která je každoročně čtená v rámci přípravy studentů na státní maturitní zkoušku.
Při výběru dodavatelů knihy stále vítězí kolos Euromedia s rabatem 32%
Z projektu Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české
literatury a děl literární vědy a kritiky získala knihovna 28 svazků v hodnotě 5 532 Kč.
Z projektu Cizojazyčná knihovna získala Městská knihovna v Kuřimi 124 titulů v hodnotě
26 445 Kč.
Ačkoliv se pracovnice knihovny snaží o barvitou skladbu knihovního fondu, platí stále, že
velmi čtené jsou hlavně detektivní příběhy nebo thrillery a u žen vítězí oddechovější četba
s tématem mezilidských a mileneckých vztahů.

4.2 Úbytky
Z knihovního fondu bylo v roce 2016 vyřazeno 1 431 dokumentů, a to ve velké většině
z důvodu opotřebovanosti či zastaralosti. Vyřazování knih probíhá průběžně během celého
kalendářního roku. Ztráty knihovních jednotek způsobené našimi klienty byly buď nahrazeny
stejným či jiným odpovídajícím titulem, případně finančně uhrazeny.

4.3. Katalogizace
Veškerý fond je během roku průběžně nakupován, zpracováván a zpřístupňován uživatelům
k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Jedním z určujících faktorů při nákupu jsou přidělené
finanční prostředky, dále pak požadavky uživatelů a čtenářů Městské knihovny Kuřim ve značné
míře také rovnoměrné a průběžné doplňování knihovního fondu
Za katalogizaci fondu Městské knihovny Kuřim odpovídají paní Jana Rybková a paní Simona
Prokešová a ráda bych touto cestou pochválila jejich svědomitý přístup a kvalitu, které dosahují
zpracované katalogizační záznamy.

4.4. Údržba knihovního fondu
Údržba knihovního fondu probíhá průběžně a bez přestávky během celého roku. Opravují
se poškozené dokumenty a přebalují zničené nebo poškozené ochranné folie. Nejčastější druhy
poškození vznikají opotřebením nebo nekvalitní vazbou knih. Uživatelé knihovního fondu mají
na svědomí minimum poničených knih. V případě poničení zaplatí uživatel poplatek nebo je
mu nabídnuta možnost opatřit knihovně tentýž výtisk dokumentu.
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Každý provozní den se pracovnice Městské knihovny Kuřim starají o fond takovým způsobem,
aby byly nalezené všechny knihy, které nepozorní uživatelé zařadí na nesprávné místo.

5. REGIONÁLNÍ ČINNOST
Městská knihovna v Kuřimi má v regionální působnosti 145 knihoven okresu Brno-venkov
(144 obecních + Městská knihovna Kuřim). Smlouvy byly uzavřeny se všemi zřizovateli
základních knihoven na okrese. Spadají sem:



knihovny s profesionálními pracovníky: celkem 19 knihoven + Městská knihovna
Kuřim
obecní knihovny s dobrovolnými knihovníky: celkem 125 knihoven

Veškeré práce a náklady, spojené s prací regionálního oddělení Městské knihovny Kuřim, jsou
hrazeny z dotací JMK na regionální činnost na základě smluv, uzavřených mezi JMK,
Moravskou zemskou knihovnou a městem Kuřim. Pro rok 2016 byla ve výši 2 650 000 Kč.
Činnost regionálního oddělení se řídí podle Dohody o zajišťování regionálních funkcí, která
obsahuje:
o
o
o
o
o
o
o

poradenskou činnost
statistiku
vzdělávání knihovníků a pořádání seminářů
tvorbu a distribuci výměnných fondů
revize a aktualizace knihoven
nákup a zpracování knih z prostředků obcí
servis automatizovaného knihovního systému

5.1 Výměnné fondy
Výměnný fond Regionálního oddělení Městské knihovny Kuřim obsahuje kromě tištěných knih
v češtině také tištěné knihy v cizích jazycích a taktéž mluvené slovo v podobě CD nosičů.
Taktéž je fond doplňovaný regionální literaturou, kterou vydávají obce nebo malá
nakladatelství. Nákup je prováděný pravidelně, většinou přímo u jednotlivých nakladatelství se
slevou až 34% z původní ceny.
Regionální oddělení Městské knihovny Kuřim také průběžně využívá možnosti odpisu starších
knih, které ve výměnných souborech prošly knihovnami v regionu. Knihy jsou po vyřazení
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nabízeny zdarma obecním knihovnám v regionu k doplnění a aktualizaci jejich vlastních
knihovních fondů.
Tyto seznamy jsou dostupné na oficiálních internetových stránkách Městské knihovny Kuřim,
v záložce regionálního oddělení (http://www.mkkurim.cz/news/nabidka-vyrazenych-knih-zvf-a-daru-zdarma/) Seznamy s podpisy převzetí jsou uloženy v regionálním oddělení.
K 31.12.2016 fond obsahoval celkem 53 222 svazků. Přírůstek do výměnného fondu činil
4 853 svazků, z čehož bylo za celkovou sumu 1 028 653 Kč nakoupeno 4 750 svazků. Darem
bylo získáno a zapsáno 103 svazků knih cizojazyčné literatury. Za kalendářní rok 2016 bylo
z výměnného fondu odepsáno celkem 4 738 svazků.
Do konce roku 2016 bylo předáno do obecních knihoven 465 souborů, které obsahovaly celkem
30 190 svazků. Průměr na 1 soubor činil 65 svazků. Ve sledovaném období bylo obslouženo
116 knihoven rozvezeno 465 souborů s celkem 30 190 svazky. Jen pro zajímavost je průměrný
počet 65 kusů knih na jeden soubor.
Pro jednodušší orientaci v titulech jednotlivých středisek, využívají knihovny samostatný
katalog výměnného fondu: http://servermk.mkkurim.cz/clavius/VF/
5.2 Nákup a zpracování KF z prostředků obcí
Možnosti kompletní dodávky knih se zpracováním využívá v současné době celkem
57 knihoven. Celkem bylo nakoupeno v roce 2016 z prostředků obcí 5 501 svazek za 1 028 653
Kč. Stále platí, že o nákup knih prostřednictvím RK je stále velký zájem, vzhledem k výhodným
množstevním slevám, poskytovaným jednotlivými dodavateli.
Počet knih zpracovaných regionálním oddělením pro obce si udržuje již určitá pravidla. Několik
knihoven dodává na zpracování samostatně nakoupené knihy a získané dary. Další knihy
pocházejí z vyřazeného výměnného fondu. Z prostředků obcí a darů bylo zpracováno celkem
12 998 knihovních jednotek a obslouženo 102 knihoven.
5.3 Servis výpočetní techniky
Regionální knihovna na základě uzavřené smlouvy s firmou Lanius poskytuje servis pouze
obecním knihovnám. V roce 2016 bylo do servisu zahrnutých 101 knihoven. Uhrazeno bylo
celkem 104 387,00 Kč.
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5.4 Vícezdrojové financování (dotace, granty)
Pro rok 2016 nežádala Městská knihovna v Kuřimi o dotaci v programu VISK 3.
5.5 Webové stránky a on-line katalogy
A/ profesionální knihovny: (20) – 100%
o 18 knihoven má vlastní webovou stránku
o 2 knihovny využívají web obce (Hrušovany, Šlapanice)
B/ dobrovolné knihovny: (125)
Obecní knihovny se snaží vytvářet vlastní stránky především za využití šablony pro malé
knihovny nebo služby Webnode. Na vyžádání jsou mnohé z nich aktualizovány pracovnicí
regionální knihovny. V současné době nalezneme na webu informace o 114 obecních
knihovnách (tj. 83 % z celkového počtu).
 74 knihoven má vlastní webovou stránkou
 40 knihoven má základní informace na stránkách obce
 11 knihoven nemá žádné webové stránky, pouze základní informace na webu
regionální knihovny Kuřim
Celkem 124 knihoven má na webu on-line katalog.

6. PROSTORY, VYBAVENÍ, TECHNIKA
1/ Popkova 1006
Dětské oddělení v roce 2016 beze změn. Již v loňském roce se nížil počet počítačů
veřejného internetu pro děti z 5 na 2 z důvodů zastaralosti techniky. Počítače byly předány
na MÚ a vyřazeny z evidence.
Dospělé oddělení: také zde platí, že byl snížený stav počítačů pro veřejný internet
na 4 PC. Díky zdarma dostupnému wi-fi připojení mohou uživatelé využívat vlastní výpočetní
techniky nebo chytrých mobilních telefonů.
Stále se zhoršující je stav podlahové krytiny v 1. patře budovy. Lino bylo položeno v roce
2008. V současné době jsou na něm neopravitelné rýhy od křesel a židlí.

2/ Popkova 1012
Kulturní oddělení pracuje v náhradních prostorách. Místo uzavřeného kulturního domu
byly veškeré akce přesunuty do náhradních prostor bývalé kotelny, které prošly celkovou
rekonstrukcí.
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7. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Půjčovní služby knihovny a práce spojené s vlastním provozem zajišťují 4 pracovnice
na plný úvazek. Dohoda na úvazek 0,5 zajišťuje úklid.
V regionálním oddělení zajištují činnost regionu celkem 5 pracovnice. Dále byly uzavřeny
dohody s pracovnicemi v jednotlivých střediscích – celkový úvazek 1,1 (stanovený podle
odpracovaných hodin)
V kulturním oddělení (Klub Kotelna) jsou 2 úvazky kulturního pracovníka, dále 1 pracovní
úvazek dělnické profese – domovník, údržbář, technik.

Dohody byly dále uzavřeny

na pomocné práce s přípravou sálu, požárním dozorem, výlep plakátů a úklid, celkem ve výši
asi 1,1 úvazku.
Pracovníci knihovny se v rámci své profese každoročně zúčastňují seminářů a různých kurzů,
většinou pořádaných Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo Národní knihovnou České
republiky. Dále mají možnost si sami vyhledávat odborná školení a kurzy zvolené podle svých
profesních zájmů nebo vykonávaných činností.

8. HOSPODAŘENÍ
8.1. Výdaje
Výdaje knihovny jsou zajištěny přes rozpočet zřizovatele, tedy Města Kuřimi. Pouze regionální
oddělení má zajištěný rozpočet na základě smlouvy z dotace Jihomoravského kraje.
 Knihovna (ORG 9055)
Investiční výdaje Městské knihovny Kuřim tvořil nákup venkovních žaluzií na vybraná okna
budovy Městské knihovny Kuřim v roce 2016. Jednalo se o částku 15 468,64 Kč.
Neinvestiční výdaje: knihovny mimo mzdový fond v roce 2016 činily 778 088,00 Kč
a nepřekročily plánovaný rozpočet.
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Jednotlivé kapitoly byly čerpány následovně:
o Nákup knih, periodik a audiomédií
337 363,76
o DKP:
46 161,80
o Materiál: kancel.potřeby, čistící prostředky, tonery, fólie aj.
54 542,80
o Energie: voda, plyn, elektr.energie
140 674,00
o Poštovné, telefony, internet, školení
22 163,35
o Služby: zabezpečení budovy, přednášky, update systémů, revize elektro a plynu,
kontrola HP, servis IT aj.
137 054, 71
o Opravy
3 619,00
o Cestovné, porady, náhrady-Dilia
7 502,70
o Pojištění auta
6 686,00
o Školení a vzdělávání
700,00
Výdaje za mzdy a pojištění jsou sledovány FO Města Kuřimi.
 Regionální činnost (ORG 9061) dotační příjmy
Město Kuřim obdrželo v roce 2015 na regionální činnost knihovny celkem 2650000,00 Kč.
Tyto finanční prostředky byly čerpány dle metodiky JMK následovně:
o Nákup knih
863 056,74
o DKP:
24 769,30
o Materiál:
27 502,50
o Poštovné, internet, telefony, nájem
11 207,71
o Služby IT
104 387,00
o Licence REKS:
9 680,00
o Cestovné:
23 109,00
o Pohonné hmoty:
16 665,44
Mzdové náklady byly v částce 1.430.843 Kč včetně zákonného pojištění. Dotace byla zcela
vyčerpána.
 Kulturní činnost (ORG 9064)
Kulturní činnost knihovny byla zajištěna z rozpočtu zřizovatele částkou 3 134 000,00 Kč.
Celkové neinvestiční výdaje byly ve výši 1 477 307,15 Kč.

Čerpání probíhalo v jednotlivých kapitolách takto:
o DKP:
o Materiál: kancel.mat, čistící potřeby, tonery, barevné papíry aj.
o Energie:
 Voda
4 653,00
 Plyn
12 055,46
 Elektřina 30 830,00

2 772,00
48 999,70
47 538,46
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o Poštovné, internet, telefony
o Nájem: nádvoří zámku
o Služby:
o
o
o
o
o

Cestovné:
Občerstvení
Příspěvky a náhrady (Dilia, OSA,)
Občerstvení
Mzdové výdaje

10 706,32
48 400,00
1 425 535,45
o z toho programy
774368,81
2385,00
13417,00
40 703,80
13 417,00
sleduje OF města Kuřimi.

 Kulturní dům (ORG 9556)
Celkové výdaje na údržbu kulturního domu činily v roce 453 602,73 Kč.

8.2. Příjmy
Zahrnuje příjmy knihovny ze čtenářských poplatků, kopírovacích služeb, náhrad za ztracené
nebo poškozené knihy, antikvární prodej, vstupného na akce, pronájmu prostor. Příjmy byly
odváděny pravidelně 1x měsíčně na pokladnu města.
V příjmech nejsou zahrnuty pronájmy stálým firmám, které jsou odváděny na základě smluv
přímo na účet města a v hospodaření knihovny se neprojeví.
 Paušální poplatky od čtenářů:
 Kopírovací služby:
 Ostatní (náhrady za knihy, antikvární prodej)

138 790,00
1 032,00
11 490,00

 Vstupné
 Pronájmy
 Výlepy

411 046,00
4 800,00
8 640,00

Příjmy Městské knihovny za rok 2016 činily celkem 575 798 Kč
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10. ZÁVĚR
Městská knihovna Kuřim se stejně jako v minulých letech i v roce 2016 snažila nabízet svým
uživatelům kvalitní služby, ať už v podobě poutavých přednášek, knih nebo zrealizovaných
koncertů v Klubu Kotelna. Všichni pracovníci ke své práci přistupují svědomitě a snaží se
nacházet inspiraci v českých i zahraničních knihovnách. Z tohoto standardu se budou všichni
pracovníci Městské knihovny Kuřim snažit neslevit.

V Kuřimi: 20. 5. 2017
Zpracovala: Jana Klosová

