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Výroční
zpráva
ZA ROK 2016
„Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když
přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, které žádná
jiná činnost aktivovat neumí. Čtení je něco, co z nás dělá lidi.“– Václav Smil

Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace
Telefon 558 641 016
Mobil +420 725 144 014

739 51 Dobrá 230

www.knihovnadobra.cz, e-mail:
knihovnadobra@dobra.cz
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Místní knihovna v Dobré je pověřena výkonem regionálních funkcí i pro okolní
obce Dobratice, Dolní Domaslavice, Nošovice, Pazderna, Soběšovice,
Vojkovice a Žermanice. Pro tyto obce zajišťuje komplexní odborné
knihovnické služby, což je nákup a zpracování knih a časopisů, vedení
účetnictví, zpracování mezd, nákup materiálu, proškolování zaměstnanců,
příprava projektů atd.

Rok
Výpůjčky
Registr. čtenáři
Návštěvníci
Přírůstky knih
Rezervace
Návšt. on-line
MVS

Dobrá
2015
43.125
787
17.638
1.422
1.307
469
143

2016
+43.244
+ 119
842
+ 55
24.211 +6.538
941
- 481
1.398
+ 89
8.075 +7.606
270
+ 127

Obce
2015
14.680
425
7.511
568
66
27
115

2016
14.526
420
7.269
603
73
673
82

+- 154
-5
-242
+35
+43
-71
-

33

V roce 2016 vzrostl opět počet registrovaných čtenářů. Počet návštěvníků
(především on-line) prudce vzrostl v MK Dobrá, protože již byl vyřešen
problém s internetovým připojením. Firma C2NET nám zajistila samostatný
přijímač a vysílač jen pro knihovnu. Hodně návštěvníků také využívá WIFI
v knihovně pro své přístroje. Do knihovny byly také zakoupeny z dotace
Ministerstva vnitra VISK3 nové počítače, tiskárny a tablety, které rovněž
využívá hodně návštěvníků. Výpůjčky v obcích se proti roku 2015 mírně
snížily. V knihovně ve Vojkovicích a v Pazderně proběhla revize knihovního
fondu. V Dobré jsme před stěhováním skladu udělali očistu knihovního fondu.
Knihovna byla v důsledku rekonstrukce služebních prostor 2 týdny uzavřena.
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Návštěvníci Dobrá
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Hospodaření knihovny
Celá činnost knihovny je financována z více zdrojů. Největší část příjmu tvoří
dotace jednotlivých obcí, další částí jsou vlastní příjmy z činnosti knihoven,
součást hospodaření tvoří příspěvek Moravskoslezského kraje na výkon
regionálních funkcí knihovny ve výši 205.000,- Kč, a v roce 2016 to byl i
příspěvek 93.000,- Kč z grantu Ministerstva kultury ČR VISK3 na nové
vybavení MK Dobrá novými PC, tiskárnami tablety a SW, potřebnými pro
zaměstnance i veřejnost. Je zaveden systém poskytování a vyúčtování dotací
od obcí na výkon knihovnických služeb. Dotace jsou poskytovány podle počtu
obyvatel obce a je podrobně vyúčtován nákup každé knihy, časopisu nebo jiné
služby přímo na vrub dotace každé jednotlivé obce. Systém je mnohem
náročnější, ale přehlednější. Příjmy i výdaje byly v roce 2016 vyšší než v roce
2015 v oblasti pořizování DHM a snížily se osobní náklady v důsledku
odchodu p. Slováčkové na mateřskou dovolenou. Náklady se neustále zvyšují
nárůstem cen knih, časopisů, služeb, inflací i dalším zvýšením platů. Od 1. 11.
2016 byly zaměstnancům v knihovnách zvýšeny základní platy o 4 %. Podařilo
se nám získat věcný dar v hodnotě cca 14.000,- Kč od firmy Exiteria Brno,
která nám darovala nábytek do jedné kanceláře. V roce 2016 proběhla ve
služebních prostorách MK Dobrá rekonstrukce elektrické sítě a osvětlení,
výmalba a byly pořízen nový koberec. Dále byla vybavena kuchyňka pro
zaměstnance. Protože jsme museli vystěhovat náš sklad knih ze základní
školy v Dobré, upravil obecní úřad ve své budově prostory pro skladování knih.
Staré, zrezivělé kovové regály byly vyřazeny a dostali jsme opět darem 40 ks
starších dřevěných regálů z Městské knihovny v Poděbradech.
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Přehled příjmů a nákladů
Příjmy 2016
Dotace obcí
Dotace MS kraje
Vlastní příjmy a dary
Dotace z Ministerstva kultury
Celkem příjmy

1 487 550,00 Kč
205 000,00 Kč
78 745,00 Kč
93 000,00 Kč
1 864 295,00 Kč

Náklady 2016
Nákup knihovního fondu
Mzdy a odvody
Nákup materiálu a služeb
Celkem výdaje

300 026,00 Kč
1 157 348,00 Kč
392 445,00 Kč
1 849 819,00 Kč

Zaměstnanci
Během roku 2016 opět došlo ke změně. Paní Petra Sekaninová ke konci roku
nastoupila na zástup za paní Petru Slováčkovou, po dobu čerpání její
mateřské a rodičovské dovolené. Ačkoliv se objem práce od roku 2012
zdvojnásobil, zřizovatel nám opět nepovolil zřízení dalšího pracovního místa.
Proto jsme museli omezit rozsah kulturně výchovné práce a účast na
povinných školeních na polovinu. Zaměstnanci se zúčastňovali povinných
školení a seminářů, potřebných ke zvýšení své kvalifikace. Celkem jsme
připravili pro zaměstnance z obsluhovaných knihoven 3 pracovní porady a 3
školení po 2 hodinách. Tři zaměstnankyně MK Dobrá se zúčastnily 63 hodin
školení (standard je 144 hodin).
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Kulturně výchovná činnost
Protože jsme již nedostali dotaci na jedno pracovní místo z Úřadu práce,
museli jsme v Dobré velmi omezit kulturně výchovnou a vzdělávací činnost
oproti roku 2015. Přestali jsme také pořádat větší akce pro veřejnost, jelikož
Obec Dobrá již požaduje finance za pronájem a úklid svých prostor ve
víceúčelovém sále v ZŠ Dobrá. Přesto jsme stále připravovali různé akce:
o V naší mini galerii v Dobré pořádáme pravidelně výstavy obrazů,
fotografií, ilustrací nebo dokumentů k aktuálním tématům. V roce
2016 to byly:
Výstava fotografií Michala Návrata " Dobrá v roce 2015"
Výstava obrazů Mileny Kantorové "Osobnosti"
Výstava k 700. výročí narození Karla IV.
Soutěž pro děti ZŠ k 700. výroční narození Karla IV. – předání
odměn
Výstava ilustrací k úmrtí ilustrátora Adolfa Borna
Výstava fotografií Markéty Skarkové "Dobrá 2016"
Výstava k 180. výročí úmrtí K. H. Máchy
Výtvarná soutěž pro děti ZŠ - Vánoční ozdoby a výstava
Výstava fotografií Čestmíra Mališe " Zima přichází do Beskyd"
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o Pro děti ze ZŠ a MŠ v Dobré, Nošovicích a Soběšovicích jsme
připravili celkem 27 besed:
Večerníčkovy padesátiny - beseda pro MŠ v Soběšovicích
České pověsti
Bajky
Cizojazyčná literatura pro děti v knihovně
Beseda se spisovatelkou Radanou Sladkou

Pasování nových čtenářů
Večerníčkovy padesátiny - beseda pro ZŠ v Nošovicích
700. výroční narození Karla IV. - znalostní soutěž pro děti
Moderní pohádky
Naše obec
Pověsti našeho kraje
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o Dobratice – besedy: Zdeněk Miler a Krteček, Karel IV., Svěrák –
Tři bratři
o H. Domaslavice – besedy: Pleteme šály, Jaro v zahradě, Podzim v
zahradě
o Nošovice – přednáška Mgr. Podhorné „Pupeny léčí“
o Vojkovice – besedy pro MŠ o knihách a službách knihovny, 2x
měsíčně se schází v knihovně Čtenářský klub, kde jsou čtenáři
seznamováni s novinkami
o Soběšovice – Cestovatelská beseda s J. Márou, pro děti ze ZŠ
beseda „O vesmíru“
o Žermanice – Čtenářský klub – 2x za měsíc, povídání o novinkách



Pro knihovníky
o Vzdělávání knihovníků v organizaci
Téma
Kde
Hodiny Pracov.
Clavuis REKS - výpůjční protokol,
další funkce
MK Dobrá
2
9
Školení řidičů
MK Dobrá
3
3
MSVK
České děti jako čtenáři
Ostrava
2
3
MěK
Jak dobře řídit knihovnu
Havířov
6
2
MěK
Jak dobře řídit knihovnu
Havířov
5
2
MSVK
Tajemství ukryté za knihovnou
Ostrava
4
1
SKAT Praha
LANius
3
1
Knihovnická dílna Praha
NK Praha
8
1
Porada profesionálních knihovníků MSVK
MS kraje
Ostrava
5
1
Školení Clavius Výpůjční protokol
novinky
MK Dobrá
4
9
Dánské knihovny a knihovnictví
MK Dobrá
2
9
44

41
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o Účast na celostátních akcích, akcích SKIP a dalších organizací
Všechny knihovny se účastní celostátních knihovnických akcí –
Březen – měsíc čtenářů a Týden knihoven v říjnu. Součástí BMČ je
i vyhlašování nejlepších čtenářů za minulý rok, pro něž zajišťujeme
malé odměny. Zvlášť je kategorie pro dospělé a zvlášť pro děti.
V týdnu knihoven knihovnice připraví zajímavou besedu pro
čtenáře. V březnu i v říjnu mají čtenáři registraci na půl roku zdarma
– noví i stávající.

Marie Mališová
ředitelka
Telefon 725506935
marie.malisova@centrum.cz

Marie Kotásková
knihovnice pro regionální
funkce
Telefon 774388488
mkotaskova@centrum.cz

Bc. Petra Slováčková
katalogizace
Telefon 733762376
p.frommlova@seznam.cz

Petra Sekaninová
půjčovna
Telefon 774388488
petra.sek@centrum.cz

Informace o knihovně
Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace
739 51 Dobrá 230
Telefon 558 641 016
Fax +420 725 144 014
www.knihovnadobra.cz, e-mail: knihovnadobra@dobra.cz
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