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"Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha"
Lucius Aeneus Seneca

„Doma jsem tam, kde mám knihovnu“
Erasmus Rotterdamský
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název organizace:
Husova knihovna Říčany,
příspěvková organizace

Sídlo:
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
IČ: 66002001

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 323 602 654
E-mail: dosp.odd@knihovna.ricany.cz
Web: www.knihovna.ricany.cz
Facebook: www.facebook.com/knihovna.ricany

Statutární orgán:
Ing. Vladimír Levický, ředitel
Telefon: +420 323 602 654
E-mail: vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz

Zástupce statutárního orgánu:
Jana Zimová
Telefon: +420 323 602 654
E-mail: jana.zimova@knihovna.ricany.cz

Zřizovatel:
Město Říčany
Web: http://info.ricany.cz/

Pracoviště Husovy knihovny:
-

 V Říčanech
Masarykovo náměstí 83 (stará radnice):
vedení knihovny, úsek obslužných funkcí
oddělení pro dospělé čtenáře
oddělení nákupu a zpracování
knihovních fondů a regionálních funkcí
Komenského náměstí 1910:
oddělení pro dětské čtenáře
úsek obslužných funkcí
Na Obci 2049:
depozitář
Masarykovo náměstí 35:
depozitář

 Ve Strašíně
Pobočka Strašín 5:
- malá místní knihovna, pod správu Husovy
knihovny přešla od 1. 7. 2011. Náklady na
její provoz hradí Osadní výbor Strašín,
nefiguruje proto v dále uváděných údajích
o hospodaření.
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VÝCHODISKA PRO KNIHOVNU A JEJÍ KONCEPCE
Knihovna
je
příspěvkovou
organizací zřízenou městem Říčany. Jejím
hlavním účelem je poskytovat veřejné
knihovnické, informační a vzdělávací
služby, zejména obyvatelům Říčan, ale
i jakýmkoliv dalším zájemcům při
dodržení zásady rovného přístupu. Na
základě tohoto primárního zadání je
zpracována koncepce její činnosti,
s ohledem na podmínky, v nichž knihovna
působí.
Východiska:
 Velikost obsluhované populace,
dána počty obyvatel Říčan (cca 15 000,
v posledních letech zaznamenává výrazný
růst) a také projeveným zájmem obyvatel
přilehlých
regionů
i
relativně
vzdálenějších aglomerací Středočeského
kraje. Roli hraje i blízkost hlavního
města, část čtenářů tvoří také obyvatelé
Prahy.
 Sociální struktura obsluhované
populace. Ukazuje se, že v Říčanech je
nadprůměrná vzdělanost obyvatel, kteří
jsou také kulturně založeni a o služby
kulturních a vzdělávacích institucí
projevují zájem. Podle stáří jsou nejvíce
zastoupeni obyvatelé středního věku.
Oproti jiným městům je zde mnoho dětí,
což se projevuje zájmem o služby
dětského oddělení knihovny. Relativně
méně je ve městě seniorů nad 70 let.
 Dosavadní
zkušenosti,
vyhodnocování poptávky po službách,
různé podněty vnitřní i vnější.
Zaznamenáváme např. zájem o odbornou
literaturu
ze
strany
studentů,
kvalifikovaných pracovníků různých
oborů či lidí zabývajícími se různou
zájmovou
činnosti.
Z novinek
uplatňovaných v knihovně se s největším
ohlasem setkávají audioknihy. Čtenáři
nám dávají tipy na nákup nových knih.
Oproti minulosti se zvýšil zájem o služby
v oddělení pro děti.

S přihlédnutím k těmto okolnostem
i k dalším aspektům (zatím trvající ochota
zřizovatele
podporovat
kulturní
a vzdělávací činnost ve městě, čehož si
velmi ceníme) se jeví jako optimální tyto
zásady pro činnost knihovny:
 Provoz knihovny jako v zásadě
univerzální
veřejné
knihovny
s odděleními pro dospělé a pro děti
 Rozsah
knihovního
v rozmezí 120 – 130 000 knih

fondu

 Obnovování knihovního
nákupem 4 – 5000 svazků ročně

fondu

 Ve struktuře knihovního fondu
kromě beletrie také významné zastoupení
naučné literatury
 Sledování trendů v oboru a jejich
zavádění
(e-knihy,
audioknihy,
knihovnický SW apod.)
 Úzká spolupráce a poskytování
pomoci menším knihovnám v regionu
zejména formou výměnných souborů
knih
 Rozšiřování spolupráce všeobecně
se všemi knihovnami ČR, podpora
„knihovnické komunity“, meziknihovní
výpůjční služby, sdílená katalogizace,
přispívání do Souborného katalogu ČR
 Zpracovávání článků v periodikách
vycházejících na území našeho regionu
a v některých dalších, vytváření jejich
databáze
 Snaha o
z dalších zdrojů

získávání

prostředků

 Pořádání kulturních a vzdělávacích
akcí pro děti (zejména v dětském
oddělení) i pro dospělé
 Zaměření na čtenáře a návštěvníky,
snaha co nejlépe uspokojovat jejich
potřeby a požadavky
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, ZAMĚSTNANCI
Organizační struktura:

Úsek obslužných činností je
přímo řízen ředitelem, knihovnický úsek
přes jeho zástupce.
Počet
pracovních
úvazků
v knihovně je nyní 10,05.
Jedna pracovnice je zaměstnána
na dohodu o provedení práce –
5 hodin/měsíc, zajišťuje činnost pobočky
Strašín.

Funkce
jsou
kumulovány,
pracovníci vykonávají většinou úkoly pro
různá oddělení. Rozsah činnosti uvedených
oddělení a jejich obsazení pracovníky jsou
různé, největší je v půjčovně, naproti tomu
technické oddělení a oddělení propagace
nejsou obsazena stálými zaměstnanci.
Někteří zaměstnanci pracují na zkrácený
pracovní úvazek.

Kvalifikace pracovníků
(uvažováno s ohledem na úvazky):
Vzdělání
VŠ knihovnického směru
VŠ ostatní
SŠ knihovnického směru
SŠ ostatní
Ostatní

Úvazek
0
1,55
5,35
2,55
0,6

ROK 2016 V KNIHOVNĚ
Knihovnické
trendy
směřují
k představám
o
knihovnách
jako
komplexních institucích poskytujících
všestranné knihovnické služby a také
uspokojující
kulturní,
vzdělávací
a společenské potřeby. Činnost Husovy
knihovny tomuto směru odpovídá, jak
bude dále ukázáno.
VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Nejznámější a základní funkce
knihoven.
Knihovní
fond
Husovy
knihovny k 31. 12. činil 128 650 knih.
Fond je nutné obměňovat a přizpůsobovat
poptávce. Přírůstek knih v roce 2016 činil
4 290 publikací.
Čtenáři
mohou
využívat
elektronické katalogy Husovy knihovny na
jejích webových stránkách. Lze volit mezi
novějším katalogem Opac Carmen
(charakterem
se
blíží
současným
počítačovým vyhledávačům) a klasickým
katalogem Clavius.
Na www stránkách knihovny
mohou čtenáři také podávat své návrhy na
doplňování knihovního fondu či předkládat
další náměty.
V souladu
s novými
trendy
knihovna půjčuje také elektronické knihy
a audioknihy. U e-knih se (obdobně
i v jiných knihovnách v ČR, na rozdíl od
zahraničí) nepotvrzují původní prognózy
o tom, že by významně konkurovaly
klasickým knihám. Výpůjčky e-knih tvoří
jen malou část celkových výpůjček.
Naproti tomu audioknihy jsou jednoznačně
úspěšné, je o ně velký zájem.
V knihovně je široce uplatňována
meziknihovní výpůjční služba. Na
vyžádání lze tituly, které v knihovně
nejsou, pro zájemce obstarat v jiné
knihovně (v žádné knihovně nemohou být
absolutně všechny tituly knih, které by
čtenáři požadovali). Husova knihovna
v tomto směru jednak posílá požadavky
jiným knihovnám, jednak je sama o tuto
službu často žádána. V roce 2016 se

v rámci této služby uskutečnilo celkem
1 920 výpůjček, nejvíce za posledních
5 let.
Významnou
novinkou
bylo
pořízení návratového boxu (v listopadu),
čímž je čtenářům umožněno vracet knihy
kdykoliv, i mimo otevírací dobu knihovny.
Jedná se o robustní nerezovou skříň
umístěnou před knihovnou s otvorem na
vhazování knih. Návratový box (nazývaný
také „bibliobox“, tento název má však
jedna z firem jej vyrábějících autorsky
chráněn)
je
zařízením
v principu
jednoduchým, musí však splňovat náročné
požadavky – všestrannou odolnost,
ochranu knih při vhazování apod. Je proto
nákladnou investicí. Husova knihovna jej
pořídila s přispěním grantového programu
Středočeského kraje.

Návratový box

V roce 2016 se také uskutečnila
výměna koberce v části prostor oddělení
pro dospělé a pořídila se nová sedačka v
oddělení pro děti.
KOOPERACE S DALŠÍMI KNIHOVNAMI
A REGIONÁLNÍ AKTIVITY

Husova knihovna je členem
několika knihovnických sdružení, z nichž
je nejvýznamnější SKIP (Svaz knihovníků
a informačních pracovníků). Svaz je pro
knihovny „zastřešující“ organizací v rámci
ČR. Paní Bohuslava Stárková z naší
knihovny je navíc členkou regionální
kontrolní komise SKIPu. V rámci SKIPu
se Husova knihovna účastní společných
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knihovnických akcí, zejména vzdělávacích
programů, porad a výměny zkušeností
s dalšími knihovnami.
Výrazným
prvkem
zapojení
Husovy knihovny do „knihovnické
komunity“ a také dokladem odborné
knihovnické erudice je, že knihovna
pravidelně a ve velkém rozsahu přispívá
katalogizačními záznamy do Souborného
katalogu ČR, poskytla jich již celkem
28 723. Katalogizační záznamy zpracovává
podle nově vyžadovaných katalogizačních
pravidel RDA (Resource Description and
Access).
Naše knihovna přispívá také do
Souborného katalogu článků SKAT
(Sdružení uživatelů knihovních systémů
LANius). Znamená to, že z periodik, které
pravidelně odebírá, katalogizuje a tím
vkládá do katalogu jednotlivé články,
svým
obsahem
zajímavé,
zatím
nepublikované, či regionální. Knihovny
dříve pracovaly v rámci Kooperačního
systému
článkové
bibliografie.
V současnosti již žádné rozdělení titulů
není, proto se snažíme zpracovávat tituly
zejména podle zájmu našich čtenářů.
Některé tituly již zanikly, nové se stále
rodí, takže se jejich počet a složení mění
každý rok. Tradičně jsou to články
z časopisů: Veřejná správa (od roku 1998),
National geographic (od roku 2002),
Geografické rozhledy (od roku 2002),
Dějiny a současnost či D-test. Protože
knihovna archivuje již 17 let také
regionální tisk z okolních obcí, výběrová
excerpce je prováděna i v těchto
tiskovinách. Každý rok tak v katalogu naší
knihovny najdou čtenáři přes 500 nových
záznamů článků z téměř 20 titulů periodik.
Významná je pomoc Husovy
knihovny menším obecním knihovnám
v regionu. Celkem 10 obecním knihovnám
poskytuje výměnné knihovní soubory.
Služba
je
pro
obecní
knihovny
zpoplatněna, je však oboustranně výhodná.
Náklady na velmi dobře využitelný
výměnný fond jsou pro obecní knihovny
zlomkem nákladů na pořízení nových knih.
Husova knihovna z plateb, které od

obecních knihoven obdrží, pokrývá
náklady na tvorbu tohoto výměnného
fondu i na služby s tím související.
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Knihovna pořádá řadu akcí.
V oddělení pro dospělé to jsou (kromě
jiných různorodých programů) zejména
autorská čtení a besedy se spisovateli a
obdobný pořad „Knihovna po zavíračce“,
zaměřený na osobnosti říčanského regionu.
Nejvíce akcí se uskutečňuje v oddělení pro
děti, jejich počet se v roce 2016 skokově
zvýšil. Jsou to pořady pro školy
(spolupráce s nimi se utěšeně rozvíjí), ale
také pro širokou veřejnost.
Akce v oddělení pro dospělé
V oddělení pro dospělé se uskutečnily
postupně v průběhu roku tyto pořady:

„Knihovna
po
zavíračce“
s Miroslavem Fišerem a Janem
Čermákem s tématem 1. světové války
 Autorské čtení se spisovatelkou
Petrou Hůlovou

„Knihovna po zavíračce“ s Janem
Pillveinem s tématem výtvarného umění

Knihovna po zavíračce - Jan Pillvein


Výstava prací na téma výročí
narození Karla IV "Byl jednou jeden
král" - ve spolupráci se ZUŠ Říčany

Autorské
čtení
s novinářkou
a spisovatelkou Marií Formáčkovou

Autorské čtení se spisovatelem
a básníkem Miloněm Čepelkou

„Knihovna po zavíračce“ s Lucií
Kupkovou s tématem pomoc Africe
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Autorské čtení se spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou
 „Knihovna
po
zavíračce“
s Vladimírem Kořenem na téma televize,
médií, vztahu člověka k životnímu
prostředí a pořadu „Zázraky přírody“

3 veřejné „nadílky“ knih, 4 přednášky
a 1 rozsáhlejší výstava s vernisáží). Při
jednotlivých akcích v oddělení pro
dospělé jsme zaznamenali návštěvnost od
24 do 59 diváků (což je naprosté
maximum vzhledem k prostoru, kde lze
tyto pořady provozovat). Celkem na
pořady přišli 404 návštěvníci (bez
neevidovaných zájemců o nadílky knih a
návštěvníků výstav). Z autorských čtení
se spisovateli byl z hlediska návštěvnosti
nejúspěšnější
pořad
s Vlastimilem
Vondruškou, což jsme také vzhledem ke
všeobecné známosti a popularitě tohoto
autora očekávali.
Akce v oddělení pro děti

Knihovna po zavíračce - Vladimír Kořen

Dále se v oddělení pro dospělé
uskutečnila celkem třikrát „nadílka“
přebytečných knih pro veřejnost.
Také
byly
celkem
čtyřikrát
uspořádány lekce – přednášky o
informatice (s knihovnickou tématikou)
pro II. stupeň ZŠ a pro gymnázia.
V knihovně je umístěna stálá výstava
obrazů a karikatur Jana Pillveina.
V roce 2016 se tedy v oddělení pro
dospělé
ze
statistického
hlediska
uskutečnilo celkem 16 akcí (4 autorská
čtení, 4 „knihovny po zavíračce,

Jak bylo výše uvedeno, jedná se
o akce pro širokou veřejnost i akce pro
organizované skupiny žáků říčanských
škol. Počet akcí se v roce 2016 výrazně
zvýšil, byl o ně zájem a byly všestranně
dobře přijímány. V Říčanech se zatím
nepotvrzují všeobecné trendy (bohužel
v celostátních a mezinárodních měřítkách
statisticky podložené), že děti čtou
a chodí do knihoven stále méně.
Považujeme to za úspěch naší knihovny,
dosažený zejména díky kolegyním
z oddělení
pro
děti.

Noc s Andersenem

Informatika
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Statistický přehled akcí v oddělení pro děti:
Druh pořadu
Informatika
Beseda Z pohádky do pohádky
Beseda Neotesánek
Beseda Karel IV.
Beseda Velikonoce
Beseda Vánoce
Projektové vyučování škol
Pasování na čtenáře
Noc s Andersenem
Dětský den
Malování na rynku
Čtenářský klub
Den pro dětskou knihu
Soutěž Zmizelá pařezová chaloupka
Soutěž k narozeninám Maxipsa Fíka
Celkem akcí

Počet akcí
29
19
2
7
5
12
73
1
1
1
1
16
1
1
1
170

Blíže o pořadech:
 Informatika
–
seznámení
s knihovnou, s půjčováním a řazením
knih, časopisů a audioknih. Seznámení
s pojmy kniha, časopis, audiokniha,
spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks.
Prohlídka oddělení pro děti. Kvízy a
omalovánky.

 Beseda Vánoce – totéž s vánoční
tématikou, zdobení stromečku, výroba
vánočních ozdob.

 Z pohádky do pohádky – pořady
s prezentací o pohádkách. Předčítání
z knih s hádáním názvů. Výroba loutek.

 Noc s Andersenem – dnes již
mezinárodní akce, které se účastní přes
1000 knihoven, konající se každoročně na
přelomu března a dubna u příležitosti
výročí narození pohádkáře H. CH.
Andersena. Knihovny připravují pro děti
různé programy. Např. letos v naší
knihovně děti hádaly názvy knih a
pohádkové postavy, luštily knižní šifry,
stavěly lodě z Lega, vyráběly masky
podle knihy Malá mořská víla a hledaly
poklad. Poté děti v knihovně přespaly.
Tato akce slouží zejména k podpoře
dětského čtenářství.

 Beseda Neotesánek – o pravidlech
společenského chování pro menší děti,
zakončeno omalovánkami.
 Beseda o Karlu IV. – pořady k 700.
výročí narození této významné osobnosti
našich dějin.
 Beseda Velikonoce – pásmo o
velikonočních zvycích, testy, výroba
ozdob, omalovánky.

 Projektové vyučování škol – školy
si zvolí téma, na toto téma hledáme
knížky.
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 Dětský den – celoměstská akce,
které se knihovna zúčastnila spolu s
dalšími organizacemi a spolky ve
sportovním areálu Strašínská. Knihovna
pro děti připravila malování a 500 kvízů s
knihovnickou tématikou. Potěšitelné
bylo, že stánek knihovny patřil k těm
hojně navštěvovaným.
 Dětský čtenářský klub – se koná
první čtvrtek v měsíci, čtení z knih pro
všechny věkové kategorie, povídání o
tom, co děti přečetly. Za účast děti obdrží
razítko do průkazky, za desáté razítko
obdrží knihu.

Následováno výstavou vzniklých obrázků
v přízemí Staré radnice.

Malování na rynku

 Den pro dětskou knihu – víkendová
akce, děti vyrábějí komiksy, leporela,
výrobky na nějaké téma z probírané
a pročítané knihy.
 Soutěže – zejména pro MŠ.

Dětský čtenářský klub


Malování na rynku (zvané také
„Galerie pod širým nebem“) – malování
na říčanském Masarykově náměstí na
dané téma. Letošním tématem byl
Maxipes Fík a jeho psí přátelé.

Účast na besedách a akcích pro
školy se pohybuje okolo 20 – 30 dětí, akce
„Malování na rynku“ se zúčastnilo 650
dětí, čímž byl překonán dlouhodobý
rekord. Celkem jsme zaznamenali 3 718
návštěvníků našich akcí dětského oddělení.
V oddělení pro děti také za rok
2016 přes 3 100 návštěvníků využilo
internet na počítačích pro veřejnost
(myšleno přímo v knihovně, ne využívání
on line služeb či připojení přes wi-fi).
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ČÍSELNÉ UKAZATELE
2010
Stav knihovního fondu
Přírůstky knih celkem

2011

2012

2013

2014

2015

2016

121 327 123 314 122 892 125 600 126 052 128 128

128 650

4 537

3 933

3 961

4 202

4 221

4 386

4 290

přírůstek naučné lit. pro dospělé

1 656

1 330

1 348

1 216

1 199

1 226

883

přírůstek beletrie pro dospělé

2 113

1 976

1 809

1 980

2 030

2 036

2 147

přírůstek naučné lit. pro děti

181

127

166

187

183

200

155

přírůstek beletrie pro děti

587

500

638

819

809

924

1105

158

548

Přírůstky audioknih
Úbytky knih celkem

972

1 946

4 383

1 494

3 769

2 310

3768

Počet titulů periodik

123

117

110

107

106

119

111

3 663

3 877

4 006

4 074

4 209

4 222

4 334

2 777

2 881

2 918

2 930

2 858

2 866

2 889

886

996

1 088

1 144

1 351

1 356

1 445

Návštěvníci (fyzické návštěvy)

47 427

49 447

51 835

59 728

59 254

56 596

60 767

z toho v oddělení pro dospělé

35 840

36 557

36 309

39 841

37 967

38 340

38 862

z toho v oddělení pro děti

11 587

12 890

15 526

19 887

22 096

18 256

21 905

2 957

3 677

3 287

2 972

2 698

3 296

3 372

15 379

18 094

23 594

22 327

23 598

31 839

46 049

142 264 142 046 144 896 150 108 157 474 156 086

155 580

Čtenáři celkem
dospělí
děti

Návštěvníci internetu v knihovně
Návštěvníci on-line služeb
Výpůjčky celkem
naučná lit. pro dospělé

39 653

42 156

41 487

42 398

40 884

40 915

38 020

beletrie pro dospělé

57 969

58 302

59 011

60 850

61 477

61 731

63 047

naučná lit. pro děti

7 483

6 983

6 674

6 736

8 134

7 140

6 541

beletrie pro děti

21 611

20 821

23 070

26 171

32 185

30 386

29 671

periodika

15 548

13 666

14 654

13 953

14 774

15 418

14 461

20

28

72

468

3 768

e-knihy
audioknihy
Kulturní akce, besedy
Meziknihovní výpůjční služba

98

95

73

91

79

105

186

1 737

2 081

1 805

1 686

1 663

1 685

1 920

Počet knih vrácených přes box

291
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HUSOVA KNIHOVNA ŘÍČANY V GRAFECH
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UKAZATELE POROVNÁVAJÍCÍ HK
S DALŠÍMI KNIHOVNAMI

Husova knihovna je zařazena do
srovnávací
akce
Benchmarking
–
vyhodnocování výkonu a kvality knihoven,
kterou
provádí
NIPOS
(Národní
informační a poradenské středisko pro
kulturu – organizace zřízená Ministerstvem

Indikátor

kultury ČR) ve spolupráci s Národní
knihovnou ČR. V současné době je do této
akce zařazeno 324 knihoven.

Knihovna
Říčany

Hodnoty v knihovnách v
městech velikosti
10 000 - 20 000 obyvatel

Celostátní
průměr

průměr

max.

8804,23 1471,92

4876,86

10013,44

5595,00

3,42

0,00

3,24

7,46

3,50

Registrovaní čtenáři - % z obsluhované
populace

29,01

4,08

15,71

29,01

15,00

Registrovaní čtenáři do 15 let - % z obsluhované
populace mládeže do 15 let

47,66

6,97

32,95

67,77

(?)

Počet návštěv na jednoho obyvatele

3,89

0,61

2,99

8,49

2,92

% návštěvníků internetu z celkového počtu
návštěvníků

5,82

0,00

8,14

42,76

10,00

51,00

26,00

39,68

51,00

36,70

276,58

94,52

155,88

276,58

(?)

7,13

1,08

4,95

10,80

4,80

Plocha knihovny pro uživatele v m2 na 1000
obyvatel

30,23

5,29

39,09

109,79

37,00

Počet internetových stanic na 1000 obyvatel

0,48

0,00

0,63

1,70

0,66

Počet studijních míst na 1000 obyvatel

1,79

0,26

2,95

8,16

2,90

Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000
registrovaných čtenářů

2,37

1,88

3,82

8,28

3,90

Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000
návštěvníků

0,18

0,10

0,23

1,10

0,24

% výdajů na knihovnu z celkových výdajů
zřizovatele

0,85

0,08

0,95

2,58

(?)

% vlastních příjmů na celkovém rozpočtu
knihovny z celkových příjmů na provoz

10,30

2,69

7,15

17,04

8,50

min.
Objem knihovního fondu na 1000 obyvatel
% obnovy knihovního fondu

Počet hodin pro veřejnost týdně
Roční provozní doba na 1000 obyvatel
Počet (absenčních) výpůjček na obyvatele

Indikátory všeobecně dokládají
vysoce nadprůměrnou užitnou hodnotu
knihovny pro obyvatele, což platí
dlouhodobě, obdobné výsledky byly
zaznamenány i
v minulých
letech.
Knihovna má zejména velmi značný počet
výpůjčních hodin pro veřejnost (tj. 51
hodin týdně), což nemají ani mnohé
podstatně větší knihovny. Bohatý je i
knihovní fond. Knihovnu využívá značné

procento obyvatel. O efektivitě práce
zaměstnanců a o dobrém finančním řízení
organizace pak svědčí indikátory týkající
se počtu zaměstnanců v poměru ke
službám pro čtenáře, vysoké procento
vlastních příjmů knihovny v poměru
s celkovým rozpočtem a relativní láce
knihovny pro zřizovatele. Indikátor
„plocha knihovny na 1000 obyvatel“
svědčí o „skromnosti“ – přes nedávné

rozšíření se knihovna musí spokojit
s malým prostorem. Indikátor „počet
internetových stanic na 1000 obyvatel“ je
podprůměrný, což však podle našeho
názoru neznamená nedostatek, nýbrž fakt,
že v Říčanech většina obyvatel má přístup

k internetu doma, ve škole či v zaměstnání
a nemá takovou potřebu tuto službu
využívat v knihovně. Nezaznamenali jsme
(z provozní praxe) nutnost stávající počet
internetových stanic pro návštěvníky
rozšiřovat.

HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY V ROCE 2016
Výnosy
provozní dotace od zřizovatele

(v Kč)
4 872 505

dotace od KÚSK na pořízení rozřaďovačů knih

50 000

odpisy - investiční transfer Ministerstvo kultury

13 140

knihovnické služby, výměnné soubory pro obecní knihovny
úhrady meziknihovních výpůjčních služeb (MVS)
vlastní příjmy (čtenářské poplatky, náhrada za ztrátu)
zapojení rezervního fondu a fondu odměn
celkem

Náklady

121 992
12 027
445 847
50 677
5 566 188

(v Kč)

materiál a drobný majetek

147 055

nákup knih a časopisů

801 035

energie

160 799

opravy

20 165

ostatní služby (telefony, SW, stravenky), cestovné
mzdové a osobní náklady (vč. pojistného)

248 204
4 102 305

ostatní náklady (pojištění, daň)

52 691

odpisy dlouhodobého majetku

27 103

celkem

5 559 357

Hospodářský výsledek................................................................................................. 6 832 Kč
Fond odměn ............................................................................................................... 34 400 Kč
FKSP ......................................................................................................................... 71 730 Kč
Fond reprodukce majetku ............................................................................................ 8 131 Kč
Fond rezervní........................................................................................................... 226 548 Kč
Organizace nemá k 31. 12. 2016 žádné pohledávky a závazky po době splatnosti.
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V roce 2016 byla knihovna také
úspěšná ve snaze získávat finance z dalších
zdrojů, grantových programů apod.
Obdržela tyto příspěvky:

příspěvek
z grantového
programu Středočeského kraje na nové
rozřaďovače knih do regálů ve výši 50 000
Kč

příspěvek
z programu
VISK
Ministerstva kultury – úhradu placených
databází ASPI a PressReader na
8 měsíců ve výši 24 200,- Kč

 investiční dotace od Středočeského
kraje ve výši 40 000 Kč na pořízení
návratového boxu na knihy „biblioboxu“. (Jeho celková cena byla
126 687 Kč).
 příspěvek
z projektu
„Česká
knihovna“ Ministerstva kultury na
pořízení knih české literatury ve výši
6 300 Kč

ZÁVĚR – VYPLATÍ SE KNIHOVNA?
V předchozí výroční zprávě jsme
došli k závěru, že Husova knihovna Říčany
trvale vykazuje nadprůměrné výsledky a
stále se rozvíjí. Výše uvedené, objektivně
ověřitelné údaje za rok 2016 svědčí o
tomtéž. Ambiciózní koncepci, uvedenou
v této zprávě na začátku, se daří plnit.
Knihovna je progresívní, sleduje novinky a
trendy a účelně je zavádí do praxe. Je
přátelská
a
přívětivá
ve
vztahu
k návštěvníkům a čtenářům. Zaměstnanci
jsou odborně na výši. Knihovna zaujímá
důstojné místo v „knihovnické komunitě“
ČR.
-------V knihovnickém oboru existuje
mnoho studií na téma významu knihoven a
vyjádření toho, co knihovna přináší.
Zajímavé jsou např. nedávné studie
vypracované Městskou knihovnou v Praze
ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.
Velmi zjednodušeně spočívají v této úvaze:

Čtenář
si
vypůjčí
knihu
v knihovně. Existuje něco, co je pro něho
srovnatelné s touto možností (substituce
této služby)? Může si místo toho knihu
koupit. To ale není zcela odpovídající
půjčení v knihovně – tam musí knihu

vrátit, kdežto nákupem je jeho trvale.
Odpovídající substitucí je, když si čtenář
koupí knihu a potom ji prodá (např.
v antikvariátu).

V průměru si knihu koupí za 300
Kč a prodá za 100 Kč (velmi optimistický
předpoklad). Jeho náklady při této
substituci jsou tedy 200 Kč na jednu knihu.

V Husově knihovně se v roce
2016 uskutečnilo 155 580 výpůjček knih.
Kdyby si čtenáři místo toho knihy kupovali
a následně prodávali, museli by vydat
celkem 155 580 x 200 Kč, tedy 31 116 000
Kč.

V Husově knihovně je nyní 4 334
přihlášených čtenářů. Na jednoho vychází
36 půjčených knih za rok (zaokrouhleno).
Kdyby si místo půjčování tyto knihy
kupoval a následně prodával, byly by jeho
náklady 36 x 200 Kč, tedy 7 200 Kč.
Nelze samozřejmě přímo říci, že
každý za rok ušetří těch 7 200 Kč, protože
by si pravděpodobně koupil méně než 36
knih. Bezesporu však lze tvrdit, že je mu
poskytována služba v hodnotě 7 200 Kč
ročně.
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To se týká těch 4 334 čtenářů,
tedy třetiny obyvatel města.
Rekapitulace: Knihovna (resp. její
zřizovatel – město Říčany tím, že ji
financuje), poskytuje obyvatelům služby
ve vyčíslitelné hodnotě ročně 31 116 000
Kč, což je mnohonásobek nákladů na
její provoz.
---------Děkujeme našemu zřizovateli –
Městu Říčany za rozhodující podporu
činnosti knihovny a za výbornou
spolupráci. Vážíme si toho a oceňujeme, že
Říčany patří k městům, kde je kulturní
a vzdělávací činnost podporována.
v roce

Nejvýznamnější byly příspěvky od
Středočeského kraje (byly použity na
pořízení biblioboxu a nových rozřaďovačů
na knihy do regálů) a příspěvky od
Ministerstva kultury (byly použity na
zakoupení placených databází a knih).
Děkujeme samozřejmě i dalším
dárcům, jmenovitě pekařství Frydrych
Říčany a řeznictví Stárek Mnichovice,
zajišťující každoročně pohoštění pro děti
při Noci s Andersenem a také při
Knihovnách po zavíračce.
V Říčanech, 23. 2. 2016
Ing. Vladimír Levický,
ředitel Husovy knihovny v Říčanech

Děkujeme také všem dalším, kteří
2016 podpořili naši činnost.

DODATEK - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999
SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
a) Základní údaje o organizaci a důvod
a způsob jejího založení:

Daňové identifikační
CZ66002001

Oficiální název: Husova knihovna Říčany,
příspěvkovááorganizace.
Husova knihovna Říčany je příspěvkovou
organizací založenou Městem Říčany za
účelem poskytovat rovným způsobem
všem občanům bez rozdílu veřejné
knihovnické, informační a další služby
podle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
v platném znění. Blíže viz zřizovací listina
http://knihovna.ricany.cz/files/files_editor_
uploads/zrizovaci_listina_husova_knihovn
a_v_ricanech.pdf

Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz,
detske.odd@knihovna.ricany.cz
Email na jednotlivé zaměstnance podle
vzoru jmeno.prijmeni@knihovna.ricany.cz

Adresa: Masarykovo nám. 83, 251 01
Říčany
Tel.: 323 602 654
Identifikační
66002001

číslo

organizace

(IČ):

Otevírací
doba
http://knihovna.ricany.cz/

číslo

(DIČ):

viz

Případné platby můžete poukázat na účet:
19-6138400207/0100
Hotově můžete platit: u výpůjčního pultu
knihovny na adrese Masarykovo nám. 83,
251 01 Říčany (oddělení pro dospělé) nebo
u výpůjčního pultu knihovny na adrese
Komenského nám. 1910, 251 01 Říčany
(oddělení pro děti).
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b) Organizační struktura, místo, kde lze
získat informace či podat podněty či
stížnosti
Organizační struktura je uvedena ve
výročních
zprávách,
viz
http://knihovna.ricany.cz/vyrocni-zpravy.
Získávat informace, předkládat dotazy,
návrhy, podat žádost či stížnost lze:
 V sídle knihovny na adrese
Masarykovo nám. 83 (osobně, ústně nebo
písemnou formou, příp. zasláním na tuto
adresu)
 Emailem
na
adresu
dospele.odd@knihovna.ricany.cz
nebo
vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz
 Zasláním do datové schránky s ID
zkxkkmn. Knihovna nevydává formuláře
pro stížnosti, petice, návrhy apod., přijímá
je v libovolné formě.

stěžovateli k podpisu. Při opakované
stížnosti bez nových skutečností bude tato
založena, ale před jejím založením bude
stěžovatel
písemně
upozorněn.
Při podání anonymní stížnosti je s ní nutno
pracovat jako s informací. Pokud stížnost
podává třetí osoba, bude písemně
informována o tom, že vyřízení stížnosti
bude zasláno osobě, které se bezprostředně
týká.
Běžná stížnost bude prozkoumána
a vyřízena do 10 dnů ode dne jejího
doručení, v případě obsáhlého prošetřování
do 30 dnů. Pokud nebyla stížnost podána
ústně nebo doručena osobně, je povinností
organizace do 5 dnů od doručení potvrdit
písemně její příjem. Stížnost je vyřízena
tehdy, jestliže po jejím přešetření byla
přijata opatření nutná k odstranění
zjištěných závad. Stěžovatel musí být o
vyřízení vyrozuměn i v tom případě, kdy
stížnost není oprávněná.

c) Opravné prostředky
Knihovna není orgánem veřejné
moci, nevydává správní rozhodnutí
a nepostupuje se tedy podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. Nelze se proto bránit
formou odvolání a dalších opravných
prostředků.
U stížností: Není – li stěžovatel spokojen
s vyřízením své stížnosti v knihovně, může
podat stížnost u zřizovatele – Městský úřad
Říčany, odbor školství a kultury,
Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany.
d) Postup, který musí knihovna
dodržovat při vyřizování podnětů
a stížností
Návrhy, podněty, upozornění,
petice jsou přijímány ředitelem knihovny a
vyřizovány do 10 dnů ode dne doručení, v
případě obsáhlého prošetřování do 30 dnů.
Po vyřízení je autor vyrozuměn o způsobu
vyřízení. Při podání ústní stížnosti, kterou
nelze vyřídit ihned, bude sepsán záznam,
který bude po přečtení předložen

e) Nejdůležitější předpisy, podle nichž
organizace jedná a rozhoduje:





Zákon o knihovnách 257/2001 Sb.
v platném znění
Zřizovací listina knihovny, viz
http://knihovna.ricany.cz/files/files
_editor_uploads/zrizovaci_listina_h
usova_knihovna_v_ricanech.pdf
Knihovní
řád,
viz
http://knihovna.ricany.cz/knihovnirad nebo k nahlédnutí přímo v
knihovně

f) Sazebník
informací

úhrad

za

poskytování

Knihovna neposkytuje informace
za úplatu. Uživatelům a návštěvníkům
poskytuje informace v rámci své
knihovnické činnosti bezplatně. Podle
Zákona o knihovnách 257/2001 Sb. vybírá
poplatky na úhradu nákladů vynaložených
na úkony spojené s evidencí uživatelů a na
úhradu nákladů dalších služeb. Výčet
těchto služeb a výše poplatků jsou uvedeny
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v
Knihovním
řádu,
viz
http://knihovna.ricany.cz/knihovni-rad

g) Výroční zprávy
Viz
http://knihovna.ricany.cz/vyrocnizpravy (zde jsou výroční zprávy od roku
2007 dosud)
h), i), j) Výhradní licence podle § 14
a odst. 4, usnesení nadřízeného orgánu
o výši úhrad, adresa elektronické
podatelny

II.) počet podaných odvolání proti
rozhodnutí: 0
III.) opis podstatných částí každého
rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti
rozhodnutí
povinného
subjektu
o
odmítnutí
žádosti
o poskytnutí informace a přehled všech
výdajů, které povinný subjekt vynaložil
v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení:
Nic z uvedeného se v knihovně nestalo.

Tyto body se knihovny netýkají.
----------------

IV.) výčet poskytnutých výhradních
licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence:
Žádné licence nebyly poskytnuty.

Údaje požadované podle §18:
V.) počet stížností podaných podle §
16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení:
I.) počet podaných žádostí o informace a
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti:
Podle zákona č. 106/1999 Sb. neobdržela
knihovna žádnou žádost o informaci. Tudíž
nebyla vydána ani žádná případná
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Žádné stížnosti nebyly podány.
VI.) další informace vztahující
k uplatňování tohoto zákona.

se

Organizaci není znám případ, kdy by nastal
rozpor s tímto zákonem.
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