Výroční zpráva za rok 2018
Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace
Náchodská 754, Praha 9 Horní Počernice
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1. Identifikační údaje
Název organizace:

Místní veřejná knihovna

Právní forma:
Sídlo organizace:
IČO:
Zřizovatel
Evidenční číslo knihovny
na Ministerstvu kultury ČR:
Statutární orgán:
e-mail:
tel.:
mobil:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
Náchodská 754/94 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
75142937
MČ Praha 20, Jívanská 647/10
3980/2003
Božena Beňová, ředitelka organizace
knihovna@knihovna-hp.cz
270 006 060
605 700 774

Zástupce statutárního
orgánu:
Tel.:

Mgr. Petra Hýblová
260 006 061

Zřizovací listina:

Novelizované znění Zřizovací listiny platné od 1.1.2014
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2. O organizaci
Historie:
Povinnost zřizovat veřejné knihovny v obcích byla dána jedním z prvních zákonů vzniklé
Československé republiky již v roce 1919. Zákon jako první stanovil, aby se daň na udržování
obecní knihovny vyměřovala podle počtu obyvatel v obci trvale bydlících.
Počátky vzniku knihovny v naší obci sahají podle kronik do roku 1905.
V současné době je knihovna po rozsáhlé rekonstrukci od jara 2017. Má rozšířené prostory
a bezbariérový přístup. Současně bylo vybudované Kulturně komunitní centrum
Horní Počernice, které se nachází v přízemí budovy. Posezení poskytuje nově i zahrádka.

Činnost knihovny:
Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou a zákonem č. 257/2001 Sb. Ve znění pozdějších
předpisů (knihovní zákon). Poslední změna zřizovací listiny č. j. MCP20 019500/2017,
schválené usnesením ZMČ Praha 20č.23/8/0103/17 ze dne 18.12.2017, která nabyla
účinnosti od 1.1.2018.
Hlavním účelem je provozování knihovnické, informační, osvětové, výchovné, kulturní
a vzdělávací činnosti.
Předmětem činnosti knihovny je:
-

půjčování knih, periodik, CD a dalších informačních materiálů za podmínek stanovených
knihovním řádem knihovny
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí k podpoře kulturního povědomí občanů všech
věkových kategorií
poskytování bibliograficko-informačních služeb
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3. Knihovnické a informační služby, statistika za rok 2018
Knihovna měla v roce 2018 1265 registrovaných čtenářů,
z toho do 15 let 571 dětských čtenářů. Nad 70 let bylo 131 čtenářů.
Počet návštěvníků: 18 983
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 305
Návštěvníci kulturních akcí: 223
Návštěvníci vzdělávacích akcí: 531
Meziknihovní výpůjční služba v rámci státu:
Počet požadavků z jiných knihoven : 7
Počet kladně vyřízených požadavků: 3
Výpůjček celkem bylo 47 488
Z toho:
Naučná dospělým:
Krásná dospělým:
Naučná dětem:
Krásná dětem:
Periodika:
Zvukové záznamy:
Prolongace (prodloužení):

7539
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1867
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17 770

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Naučná
dospělým

Krásná
dospělým

Naučná
dětem

Krásná
dětem

4

Periodika

Zvukové
záznamy

Prodloužení

Knihovní fond: k 31.12.2018 má knihovna ve svém fondu 30 996 knihovních jednotek.
Naučná literatura:
Krásná literatura:
Zvukové záznamy:
Počet titulů periodik:

11 351
19 489
156
31
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V roce 2018 jsme koupili a1443 knih a vyřadili 551 knih (opotřebované a ztracené z řad
čtenářů)
V obci před ZŠ Ratibořická pravidelně nabízí půjčování knih Bibliobus z MK Praha.
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Ve dnech 9 .7. – 20.7. proběhla revize knižního fondu
(pravidelně 1x za pět let)

Porovnávací tabulka – výpůjčky za rok 2015
Celkem:

36 738

Naučná dospělým:
Krásná dospělým:
Naučná dětem:
Krásná dětem:
Periodika:

5 285
21 639
963
7 406
1 445
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Porovnávací tabulka – výpůjčky za rok 2016
Celkem:

36 074

Naučná dospělým:
Krásná dospělým:
Naučná dětem:
Krásná dětem:
Periodika:

4 915
21 639
1 095
7 603
1 664
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Periodika
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Porovnávací tabulka – výpůjčky za rok 2017
Celkem:

36 382

Naučná dospělým:
Krásná dospělým:
Naučná dětem:
Krásná dětem:
Periodika:
Zvukové záznamy:

4 859
20 703
1 158
7 731
1 784
144
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Porovnávací tabulka – výpůjčky za rok 2018
Celkem:

47 488

Naučná dospělým:
Krásná dospělým:
Naučná dětem:
Krásná dětem:
Periodika:

7 539
25 009
1 784
10 829
1 867
7

Periodika

Zvukové
záznamy

Zvukové záznamy:
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Porovnávací tabulka - Čtenáři:
Rok 2015
1 210 čtenářů, z toho 425 do 15 let
Rok 2016
1 182 čtenářů, z toho 437 do 15 let
Rok 2017
1 232 čtenářů, z toho 562 do 15 let
Rok 2018
1 265 čtenářů, z toho 571 do 15 let

Kulturní a vzdělávací akce pořádané knihovnou během roku 2018
16. 1. prezentace naší knihovny na setkání knihovníků z Prahy v MK Praha
Březen – měsíc čtenářů, knih a knihoven
23.3. Noc s Andersenem
19. 6. beseda se čtenáři – spisovatelka Táňa Keleová – Vasilková
16. – 17. 10 Dny slovenské kultury (cyklus Poznej země EU) s důrazem na 100. výročí
společného státu Čechů a Slováků
22. 10. soutěž žáků počernických škol „Co víš o Slovensku“
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Zvukové
záznamy

Pravidelné akce pro MŠ První kroky do knihovny: 12 akcí, účast 190 dětí (viz tabulka)

Bibliografická příprava žáků ZŠ + SŠ : 17 akcí, účast 316 dětí (viz tabulka)
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O dění v knihovně a knižních novinkách pravidelně jednou měsíčně informujeme na
stránkách HPZ, webu www.knihovnapocernice.cz a facebooku:
https://www.facebook.com/mistniverejnaknihovnahornipocernice
Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Praze. Zúčastňujeme se seminářů pro knihovníky
a setkávání knihovníků. Pravidelně nás navštěvují metodici z MK a zajímají se o naši práci
v knihovně a její organizaci. Pravidelně posíláme Roční výkaz o knihovně.
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4. Personální údaje
Pracovní místa v MVK:
K 31. 12. 2018 je v knihovně 6.5 úvazků
Ředitelka MVK Božena Beňová:
Je statutárním orgánem knihovny, kterého jmenuje a odvolává rada MČ Praha 20.
Jedná ve všech věcech organizace samostatně, v plném rozsahu, je odpovědná za její
činnost, za správu svěřeného majetku a za řádné využívání přidělených prostředků.
Zajišťuje chod organizace – MVK: po stránce ekonomické, personální, bezpečnosti práce,
dodržování pracovního řádu, vnitřních směrnic, zodpovídá za půjčovní provoz, prezentaci,
koordinuje a zajišťuje pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, spolupracuje s Radou MČ,
odbory ÚMČ, školami a ostatními příspěvkovými organizacemi.
Jana Bílková:
Knihovnice (0,5 úvazku) zajišťuje půjčování v oddělení pro děti a mládež. Stará se o nákup,
katalogizaci, ochranu a půjčování knih, podílí se na zajištění programu, především pro děti
a mládež, ale i dalších aktivitách knihovny.
Ekonomka (0,5 úvazku) - zajišťuje evidenci a platbu faktur, objednávek a mezd na základě
podkladů zpracovatele mezd, zodpovídá za provedení inventarizace majetku MVK na základě
pokynu ředitelky, vede Pokladní knihu.
Kateřina Oktábcová
Knihovnice (celý úvazek) v oddělení pro děti a mládež.
Zajišťuje půjčování knižního fondu. Stará se o nákup, katalogizaci knih, ochranu – balení
nových, opravy poškozených. Podílí se při akcích pořádaných knihovnou. Zadává informace
na webové stránky knihovny a facebook.
Mgr. Petra Hýblová
Knihovnice (celý úvazek, výjimečně zkrácený ze zdravotních důvodů) , zástupce ředitelky.
Stará se o nákup, katalogizaci, ochranu – balení nových knih a opravy poškozených.
Půjčuje knihy z oblasti naučné literatury. Pomáhá čtenářům při vyhledávání materiálů
ke studiu, je odpovědna za knihovní systém, v případě potřeby objednává jeho servis
(fa Lanius). Má na starosti posílání upomínek, v nepřítomnosti ředitelky jí zastupuje.
Ing. Zdeňka Krauzová
Knihovnice (celý úvazek) v oddělení beletrie. Sleduje objednávky knih ve všech odděleních,
aby nákup probíhal průběžně. Stará se o nákup, katalogizaci, ochranu – balení nových knih
a opravy poškozených. Poskytuje informace čtenářům, půjčuje knihy, periodika a zvukové
záznamy – CD. Podílí se při akcích knihovny.
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Lada Hamáková
Knihovnice ( celý úvazek) v oddělení beletrie. Stará se o nákup, katalogizaci knih, periodik
a CD. Půjčuje fond v oddělení beletrie, balí nové knihy, opravuje poškozené. Poskytuje
informace čtenářům, podílí se při akcích knihovny.
MgA. Světlana Lazarová
Knihovnice (0,5 úvazek) v oddělení naučné literatury.Půjčuje knihy v oddělení naučné
literatury, balí nové knihy, opravuje poškozené. Pomáhá čtenářům při vyhledávání
požadované literatury. Pomáhá při organizaci akcí pro knihovnu (propagace, roznos letáků,
posílání pozvánek).
Berenika Wagnerová – knihovnice na ON od září 2018
Vzhledem k plánovanému ukončení pracovního poměru Ing. Zdeňky Krauzové nahradí její
pozici. Náplň práce stejná jako u Ing. Krauzové, navíc výroba plakátů a letáků pro potřeby
knihovny.
Jindřich Čížek – pracovník na ON
Zabezpečení budovy – kódování, zamykání, starost o popelnice.
Úklid zajišťuje firma Amostar – smlouva uzavřena 25. 5. 2017.
IT zajišťuje firma Pope Servis – k 1. 3. 2012 servisní smlouva, k 1. 10. 2013 internet
Účetnictví vede Ing. Vladimír Polívka - smlouva uzavřena 15. 7. 2008
Zpracování mezd – Chvalský zámek – smlouva uzavřena 1. 10. 2011
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5. Materiální zdroje
Po rozsáhlé rekonstrukci budovy získala knihovna i nové vnitřní vybavení.
Oddělení pro děti a mládež se nachází ve 2. patře budovy. Knihy jsou řazené podle věku dětí
a žánru, pro lepší orientaci slouží barevné puntíky. Oddělení má dětský koutek ,herní prvky,
relaxační zónu a místo pro kočárky.
V 1. patře je oddělení beletrie a oddělení naučné literatury.
Toto oddělení je specifické v tom, že knihy jsou řazeny podle MDT(mezinárodní desetinné
třídění) , tudíž je větší náročnost na obsluhu, potřebná pomoc knihovnice při vyhledávání
konkrétních materiálů.
Značnou část čtenářů tvoří studenti a dospělí studující, kteří toto oddělení v hojné míře
užívají. Součástí oddělení je studovna.
V oddělení beletrie se nacházejí romány klasické literatury řazené abecedně podle autorů,
detektivky, sci-fi, fantasy, humor, poezie a zvláštní častí fondu je povinná četba pro školáky
a studenty. Dále máme ve fondu periodika, denní tisk a zvukové záznamy.
K prostorám knihovny po rekonstrukci přibyla i zahrádka s posezením.
V obci jsme zřídili Knihobudku, která slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Technické vybavení
9x počítače služební, 2x notebook
3x počítače pro uživatele
4x kopírka s tiskárnou
5x mobilní telefon
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6. Hospodaření
Celkové hospodaření organizace probíhalo v roce 2018 v souladu se schváleným rozpočtem

Schválený rozpočet MČ na rok 2018 činil:
Dotace z rozpočtu kraje:
Výnosy z hlavní činnosti:
Z toho poplatky za upomínky:
Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb:
Mzdové náklady:
Ostatní osobní náklady:
Náklady na zdrav. a sociální pojištění:
Ostatní sociální náklady:
Náklady na pořízení knihovního fondu:
Odpisy:

5 921 000 Kč
59 100 Kč
121 733 Kč
59 295 Kč
1 134 209 Kč
2 852 790 Kč
120 075 Kč
970 442 Kč
79 015 Kč
283 543 Kč
7 424 Kč

Hospodářský výsledek roku 2018 činí 654 323,34 Kč.
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku:
200 000 Kč do fondu odměn
454 323, 34 Kč do rezervního fondu

Poděkování a závěr
Místní veřejná knihovna v Praze 9 – Horních Počernicích děkuje zřizovateli MČ Praha 20
za všestrannou pomoc a podporu. Dále Magistrátu hlavního města za poskytnutí účelové
dotace na knihy, Městské knihovně v Praze a Národní knihovně České republiky za podporu
v oblasti vzdělávání. Také nakladatelům a distribučním firmám za vstřícný přístup
k potřebám doplňování knižního fondu. Poděkování patří také zaměstnancům za jejich práci
a všem čtenářům, jejichž zájmu o knihovnu si velmi vážíme.
V příštím roce se chceme zaměřit více na činnost KKC vzhledem tomu, že od ledna2019 bude
součástí knihovny po všech stránkách.
Čeká nás přechod na nový knihovnický systém (z Clavia na Tritius). Pro zkvalitnění služeb
plánujeme rozšířit výpůjční hodiny v knihovně.
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7. Přílohy
Fotogalerie a zhodnocení akce Dny slovenské kultury 16. – 17. října 2018
Dny slovenské kultury byly důstojnou oslavou nejenom jako 11. pokračování cyklu
Poznej země EU. Ale především společné připomenutí 100. výročí vzniku společného
státu Čechů a Slováků.
Divadlo Horní Počernice nám poskytlo prostory, a tak jsme si mohli v úterý 16. října
večer oživit paměť při zhlédnutí divadelní hry Ucho v režii Světlany Lazarové a podání
Andrey Jeřábkové – česky, Mariana Škorvagy – slovensky.
Je dobré připomínat si doby, kdy strach vládnul téměř všude a ostrůvky svobody byly
tajně střeženy.
Středeční program byl emocemi nabitý zásluhou folklorního souboru Limbora pod
vedením manželů Miňových.
Paní PhDr. Helena Nosková, CSc. Přednesla fundovaný referát Pražské ozvěny (Slováci
v českých zemích) a Ing. Eva Zajíčková nás seznámila s činností slovenských spolků
v Praze.
Dalibor trio – nám svojí autentickou muzikou přiblížil různá etnika ze Slovenska.
O gastronomický zážitek se postarala Střední škola gastronomie z Prahy – Čakovic.
Halušky, lokše, makovníky a jiné dobroty chutnaly znamenitě.
Zájemci si mohli odnést domů spoustu tištěného materiálu, od dvojjazyčných
pohádek pro děti, ukázek mluveného slova na CD po časopisy Listy.
Výstava ručních výšivek a slovenského kroje byla pěkným doplňkem.
Jsme potěšeni, že diváci naplnili divadlo téměř do posledního místa.
Doprovodním počinem byla soutěž žáků počernických škol „Co víš o Slovensku“, která
proběhla následně v pondělí 22.10. v Kulturně komunitním centru knihovny.
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Vypracovala dne 23. 9 2019

_____________________
Božena Beňová
ředitelka MVK
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