Výroční zpráva za rok 2016
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: 6 HPP, zařazení: 4 knihovnice a ředitelka, uklízečka
na Dohodu o pracovní činnosti, od 1.9. ekonomka na HPP a
koordinátorka kulturních akcí, knihovnická činnost 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.)

8. počet registrovaných čtenářů: 1182 do 15 let 437
9. počet návštěvníků: 16 740 návštěvy el. katalogu: 29 345
počet uživatelů internetu: 1 650
10. výpůjčky celkem 36 074
11. přírůstky knihovního fondu: 1 059
úbytky: 76
12. stav knižního fondu k 31.12.2016: 29 473 svazků knih
počet periodik: 31 exemplářů
13. technické vybavení: 6 počítačů služebních
2 počítače pro uživatele,
3 multifunkční zařízení
2 scannery
3 tiskárny
1 laminovací zařízení
2 telefony – pevná linka
4 mobilní telefony
14. výnosy z knihovnické činnosti: 70 172 Kč
15.dotace z rozpočtu kraje: 66 500 Kč
16. schválený rozpočet MČ 20 – Horní Počernice 3 602 000 Kč
Rok 2016 pokračuje téměř ve stejném režimu jako v roce 2015.
Rekonstrukce knihovny na Náchodské 754 nejdou podle plánu, termíny se
značně prodlužují. Víme, že stěhování během roku 2016 nepřipadá v úvahu.
Knihovna pracuje při omezených možnostech. Pro veřejnost pravidelně
jednou měsíčně pořádáme na Chvalském zámku Zámecká setkání Nejen pro
seniory. Jsou zdařilá s hojnou účastí a zajímavými hosty.
Na podzim proběhl jubilejní již desátý ročník cyklu Poznej země Evropské
unie. Tentokrát to byly Dny bulharské kultury 24. – 26. říjen. Zahájili jsme
je v pondělí 24.10. varhanním koncertem v kostele sv. Ludmily na Chvalech.
Vystoupila bulharská varhanice Sylvia Georgieva. Naše nová kolegyně
Světlana Lazarová se zasloužila o hodnotný program. Ze své režisérské dílny
promítla film Hodina růží (farní sál kostela sv. Ludmily – v úterý 25.10.).
JUDr. Ing. Zdeněk Marek – odborník a znalec Bulharska přidal zajímavou
přednášku.
V Divadle Horní Počernice 26. 10. pokračoval bohatý program spojený
s návštěvou bulharského velvyslance a zástupců bulharských spolků
působících v Praze. Z bulharského Burgasu přijel dětský soubor a jejich
koncert byl úchvatný. Folklorní skupina Balgari působící v Praze předvedla
bulharské tance. Výstava - Bulharští Češi - návštěvníkům zpřístupnila
pohled do společných dějin obou našich národů, Světlana Lazarová jí
doplnila průvodním slovem. Nechyběla ochutnávka bulharského jídla a vín.

Účast byla hojná, atmosféra přátelská.
Vznik komunitního centra při MVK
V prostorách knihovny je záměr vybudovat Kulturně komunitní
centrum Horní Počernice. Cílem je vytvoření prostor kulturně – komunitního
centra v budově Náchodská 754 k realizaci spolkových, komunitních,
kulturních a poradenských aktivit.
Financován by měl být z Evropského fondu pro regionální rozvoj
OP Praha – pól růstu ČR.
Závěr
Slavnostní otevření by tak mohlo proběhnout na jaře 2017.
Věříme, že nově obnovené a rozšířené prostory poskytnou našim čtenářům
víc pohodlí a zkvalitnění služeb. Velkou výhodou bude m.j. i bezbariérový
přístup do prostor knihovny.
V Praze – Horních Počernicích dne 9.6.2017
Zprávu vypracovala Božena Beňová – ředitelka MVK

