
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva za rok 2013 
Místní veřejná knihovna 

  



1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754,  
193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 75142937 

2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz, www.knihovnapocernice.cz 

3. zřizovatel: ÚMČ Praha 20 

4. ředitelka organizace: Božena Beňová 

5. počet pracovníků: 4 HPP, zařazení: 3 knihovnice a ředitelka, uklízečka  
na Dohodu o pracovní činnosti 

 
Usnesením č. 12/11.4./08 Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo Zřizovací listinu příspěvkové 
organizace Místní veřejná knihovna, Praha 9 -  Horní Počernice, Náchodská 754 s účinností 
od 1.7.2008 a změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže, Praha – 
Horní Počernice, Ratibořická 1899 s účinností od 1. 7. 2008. 
Usnesením Rady m.č. Praha 20 byla do funkce ředitelky MVK jmenovaná Božena Beňová 
s účinností od 1.7.2008. 
 
6. Hlavní činnost: viz. Statut MVK 

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež 

- buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech 
občanů a plnění účelu svého zřízení 

- rozvoj čtenářství 
 
7. další služby pro veřejnost: 

- veřejný internet 

- bibliografická příprava pro školy 

- vzdělávací cykly pro MŠ První kroky do knihovny 

- kulturní akce 
 

- Noc s Andersenem 
 

- březen – měsíc čtenářů 

- říjen – týden knihoven 

- poskytování informací v rámci možnosti knihovny(rešerše atd.) 
 

- půjčování výměnných souborů z MK Praha 
 

- půjčování výměnných souboru Domu s pečovatelskou službou (pravidelně 1x 
za 6 týdnů) 

 
8. počet registrovaných čtenářů: 1310 do 15 let 475 
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9. počet návštěvníků: 16 569, návštěvy el. katalogu: 23 638,  
počet uživatelů internetu: 1 825 

10.  výpůjčky celkem 42 227 

11.  přírůstky knihovního fondu: 1 405 
 úbytky: 42    

12.  stav knižního fondu  k 31.12.2013: 26 723 svazků knih 
 počet periodik: 30 exemplářů 

13.  technické vybavení:  4 počítače služební 

                                           4 počítače pro uživatele,   
                                           2 kopírky 

                                           4 tiskárny 

                                           2 laminovací zařízení 
                                           2 telefony – pevná linka 
                                           2 mobilní telefony 
 
14.  výnosy z knihovnické činnosti: 81 595 Kč 

15.  dotace z rozpočtu kraje: 59 700 Kč 

16.  schválený rozpočet MČ 20 – Horní Počernice 2 750 700 Kč 

        
 

V roce 2013 MVK uspořádala v měsíci březnu (25. 3.) setkání nejvěrnějších čtenářů i 
s příjemným kulturním programem. 

Březen je tradičně měsícem knihy, čtenářů, proto mu věnujeme pozornost.  
Noví čtenáři měli možnost zaregistrovat se bezplatně.  
Vyvrcholením byla pak akce Noc s Andersenem, byl to již desátý ročník večera 

her, soutěží a následného přespávání dětí v knihovně. 
 

Během roku úspěšně probíhal cyklus První kroky do knihovny. Je určen nejmladším 
dětem z MŠ. Těší nás, že zájem o tyto návštěvy se zvyšuje. Během 32 návštěv přišlo 704 
dětí. 

Bibliografická příprava žáků ZŠ a prvních ročníků středních škol má rovněž smysl. Žáci 
se seznamují s knihovnou a jejím systémem. 

 

Nejpopulárnější akcí pro veřejnost je cyklus Poznej země EU. 
Dny slovinské kultury (1. - 3. říjen) 

1. října -  se uskutečnil geografický večer ve farním sále kostela na Chvalech. Michal 
Kůra ze Slovinského informačního centra poutavě představil krásy a zajímavosti Slovinska. 

2. říjen - program začal varhanním koncertem v kostele sv.Ludmily. 

Na varhany ze Slovinska zahrála slovinská interpretka žijící v ČR Veronika Kohoutová. 



Po něm se pokračovalo na Chvalském zámku. Oficiálnímu zahájení rozsáhlé výstavy 
Slovinsko aneb šperky, krajky a fotografie byla přítomná velvyslankyně Slovinské republiky 
J.E. Smilijana Knez, která celé akci udělila záštitu, první sekretář Slovinského velvyslanectví v 
Praze Simon Konobejl a starostka Prahy 20 Hana Moravcová. 

Na úspěchu celé akce se s velkou obětavostí podílela místopředsedkyně Slovinského 
spolku Jože Plečnika Helena Poche. Její zásluhou byla prezentace Slovinska velmi bohatá. 
Ze Slovinska přijely krajkářky ze spolku Cvetke ze Žiri, aby předvedly své umění. 

Návštěvníci mohli obdivovat zlaté a stříbrné šperky Ajdy Balderman Plesnik 
inspirované rukopisem Josipa Plečnika, nádherná svítidla z jejího ateliéru, obrazy a kresby 
malířky Katariny Vladimirov Young. Rozsáhlá byla i turistická prezentace představující 
Slovinsko ve fotografiích a textech. Lektoři slovinštiny v Praze seznámili návštěvníky se 
stoletou historii lektorátu slovinského jazyka na UK. Slavnostní večer v prostorách 
Chvalského zámku končil ochutnávkou slovinských specialit, které připravili Meti Kosec a 
Primož Škerjanec ze slovinské restaurace Nenasyta, víno na slavnostní večer darovalo 
slovinské velvyslanectví. 

      3. říjen byl věnován především poezii a hudbě v hornopočernickém divadle. 
Ředitel nakladatelství Emona Servis a propagátor slovinské literatury v ČR 
Radek Novák zde představil slovinskou překladovou literaturu. Ukázky ze své  tvorby 
přednesly tři slovinské básnířky žijící v Praze. Recitál Voda pouště a monodrama Vlny v 
podáná slovinské dramatičky a herečky Nataši Burger s hudebním doprovodem Andraže 
Poliče z divadla Kampa, uzavřely hudebně poetický večer. Ochutnávku slovinské kuchyně 
tentokrát připravila Střední škola hotelnictví a gastronomie v Klánovicích. 
 
Post Bellum – Paměť národa 

Během roku jsme pokračovali v celorepublikovém projektu, kdy pamětníci osloveni 
ředitelkou knihovny, která je koordinátorkou, vzpomínali na klíčové události našich dějin, 
hlavně jak se dotýkaly konkrétně v jejich životech i životech jejich rodin. Se svolením 
ředitele Post Bellum jsou tyto materiály postupně uveřejňované na stránkách 
Hornopočernického zpravodaje. 
 
Příprava na rekonstrukci MVK 

Koncem roku 2013 byla vypracovaná studie jako podklad pro projekci rekonstrukce 
budovy Náchodská 754, kde sídlí MVK. 
 
Závěr: 

V nejbližší budoucnosti se chceme soustředit především na rekonstrukci knihovny, 
protože např. bezbariérový přístup, prostory pro pořádání akcí v knihovně, studovna atd. 
přispějí ve značné míře ke zkvalitňování jejich služeb. 
 
 

V Praze – Horních Počernicích dne 17.2.2014 
 

Zprávu vypracovala Božena Beňová – ředitelka MVK 


