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1. Úvod
Základním posláním Městské knihovny Valašské Meziříčí je poskytování informačních a
knihovnických sluţeb občanům města, studentům i návštěvníkům Valašského Meziříčí. Rozsah a
kvalita našich sluţeb však závisí na moţnosti vyuţívat kvalitních informačních technologií, dále pak je
závislá na personálním a finančním vybavení knihovny. Limitujícím faktorem jsou i prostory, které
máme k dispozici. Knihovna plnila své poslání na celém území města Valašského Meziříčí včetně jeho
integrovaných obcí. V rámci výkonu regionálních sluţeb zajišťovala středisková knihovna ve
Valašském Meziříčí metodickou pomoc 14 knihovnám v obcích regionu Valašské Meziříčí. Bohuţel
došlo v průběhu roku 2009 k prodeji budovy, ve které sídlila Místní knihovna v Bynině. Knihovní fond a
vybavení bylo uskladněno, náhradní prostory jsou vytipovány a hledají se prostředky na jejich
rekonstrukci.
I ve sledovaném roce jsme se snaţili všechny naše prostředky vyuţít tak, abychom veřejné
knihovnické a informační sluţby poskytovali co nejlépe. Pro naše uţivatele jsou v provozu webové
stránky pro efektivnější vyhledávání v on-line katalogu a lepší přístup do svých čtenářských kont.
Uţivatelé mohou vyuţít barevných xerografických sluţeb aţ do formátu A3, dále je pro ně k dispozici
skener, krouţková vazba či laminovací sluţba.
Z důvodu zvýšených nároků na provoz počítačové sítě bylo potřeba nahradit zastaralý počítač
výkonnějším serverem. Tento server jiţ zvládá mnoţství přístupů jak z webového rozhraní, katalogu,
výpůjčního protokolu a webových stránek, tak i z poboček, které jsou připojeny přes vzdálený přístup.
Městským úřadem byla vyřešena havarijní situace v podobě vchodových dveří do knihovny, které
byly nahrazeny novými. Nově byla natřena okna a parapety.
Řídící a kontrolní činnost je vykonávána v kaţdodenním provozu knihovny, je kontrolováno plnění
pracovních povinností, jsou přidělovány úkoly k zajištění jednotlivých akcí. Celková činnost knihovny je
projednávána na pravidelných měsíčních pracovních poradách. Za provoz jednotlivých oddělení jsou
odpovědni pracovníci oddělení, kteří svá oddělení řídí samostatně, navrhují konkrétní opatření ke
zlepšení a vše konzultují s ředitelem.
Ředitelka Mgr. Zdeňka Smahlová nastoupila v červnu 2009 na mateřskou dovolenou. Po dobu její
mateřské i rodičovské dovolené řídí knihovnu Pavla Holmanová, zástupkyně ředitelky.
Velkou nevýhodou půjčoven pro dospělé čtenáře je absence bezbariérového přístupu a úzké strmé
schodiště, které je pro starší uţivatele a handicapované občany velkou překáţkou. Knihovna nemá ve
své blízkosti parkovací místa, coţ je problémem nejen pro zdravotně postiţené ale také pro obchodní
partnery knihovny. Dalším problémem je umístění dětského oddělení a střediskové knihovny – na konci
roku 2009 byla prodlouţena stávající nájemní smlouva s firmou Bonver, sice na dobu neurčitou, ale
s rizikem výpovědi i v období kratším neţ jeden rok. Nájemné za tuto budovu činí 100.000,- Kč ročně.

Na stávající situaci neustále upozorňujeme vedení města, bohuţel, i přestoţe se podařilo nalézt
adekvátní náhradní prostory v jiţním křídle zámku Ţerotínů, tak aby byla celá knihovna pohromadě a
v městské budově, nepodařilo se nám přesvědčit zástupce města o nutnosti přestěhovat do těchto
prostor právě knihovnu.

I v roce 2009 jsme vyuţili grantů Ministerstva kultury České republiky na nákup zvukových knih
pro nevidomé a slabozraké, zajištění cyklu přednášek a besed S knihovnou nejen kolem světa. Za
finanční podpory firmy Cabot se nám podařilo pořídit nové výstavní panely do vestibulu knihovny.
Knihovna se připojila do nabídky kulturních aktivit města čtenářskými soutěţemi, literárními
soutěţemi pro děti i mládeţ, literárními programy, přednáškami, výstavami. Zapojila se do jiţ
tradičních celostátních kampaní, např. Týden knihoven, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na
rytíře krásného slova a dalších. Knihovna pokračuje ve vydávání mininovin Knihovníci na radnici aneb
Zprávy včasné, co se děje v Krásně, ve kterých informuje nejen o akcích, které pořádá, ale také o
nově zakoupených knihách, CD a o všem, co k naší práci patří.
Poděkování patří všem příznivcům knihovny za jejich podporu a dary. Poděkování patří i našemu
zřizovateli Městu Valašskému Meziříčí, všem spolupracujícím institucím a také našim uţivatelům.
V neposlední řadě pak děkuji svým kolegyním a kolegům za jejich přínos k rozvoji
valašskomeziříčských knihovnických a informačních sluţeb.
Pavla Holmanová
zástupkyně ředitelky

2. Umístění a působnost knihovny v regionu Valašské Meziříčí, počet obyvatel
Místní knihovny v integrovaných obcích – Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krhová, Lhota u Choryně,
Podlesí, Poličná
Knihovny v obcích, se kterými má středisková knihovna uzavřeny smlouvy o metodické pomoci –
Branky, Choryně, Jarcová, Jasenice, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Perná, Podolí, Police,
Velká Lhota, Veselá, Zašová.
Počet obyvatel
Valašské Meziříčí

19.876

Bynina
Hrachovec
Juřinka
Krhová
Lhota u Choryně
Podlesí
Poličná

575
939
458
1.890
231
1.900
1.690

Celkem

27.559

3. Knihovní fond
K 31. 12. 2009 bylo v knihovně evidováno celkem 74.159 knihovních jednotek, z toho 42.704
svazků (sv.) beletrie, 26.375 sv. naučné literatury a 5.080 ostatních dokumentů.
Do přírůstkového seznamu bylo zaznamenáno 2.442 k. j., z toho 2.306 knih a 136 ostatních
dokumentů. Odebíralo se 177 titulů periodik v celkovém počtu.
Přírůstek knihovního fondu za rok 2009
Naučná dos.
Beletrie dos.
Naučná dět.
Beletrie dět.
Ostatní

Celková částka na pořízení knihovního fondu v roce
2009 činila 573.235,- Kč. Největší objem finančních
prostředků byl určen na nákup nových knih, a to
402.944,- Kč. Periodika byla nakoupena za 145.780,Kč. Pořízení zvukových knih stálo 10.581,- Kč a CD byly
nakoupeny za 8.997,- Kč. Z elektronických zdrojů
pořizuje knihovna databázi právních předpisů ASPI, na
její úhradu byla vyčleněna částka 4.932,- Kč.

V doplňování KF se nutně prosazuje snaha o
optimální vyuţití finančních prostředků určených
na nákup přírůstků. Vzhledem k tomu, ţe kaţdým
rokem stoupá počet vydávaných titulů knih,
časopisů, hudebních i elektronických médií a
jiných informačních zdrojů a jejich cena se
neustále zvyšuje, ale finanční částka určená na
nákup tuto skutečnost nereflektuje a jiţ několik
roků víceméně klesá, je třeba věnovat zvýšenou

Rozdělení finančních výdajů za nákup KF
Knihy
Periodika
Ostatní dok.

pozornost kvalitnímu výběru. Také nás to nutí k tomu, abychom na úkor zajištění pestrosti přírůstků
neustále omezovali počet nakupovaných kusů jednotlivých titulů, coţ se bohuţel často nesetkává
s pochopením našich čtenářů.
výpůjčky v roce 2009:

MěK
IO
SK
Celkem

výpůjčky celkem
čtenáři
z toho mládeţ návštěvníci
akce
216911
2762
686
66411
287
21738
347
140
4103
6
21531
541
214
6146
24
260180
3650
1040
76660
317

porovnání s rokem 2008:

MěK
IO
SK
Celkem

výpůjčky celkem
čtenáři
z toho mládeţ návštěvníci
akce
244262
3919
795
60532
228
26002
352
151
4168
2
25156
600
240
6295
30
295420
4871
1186
70995
260

Celkový stav knihovního fondu k 31. 12. 2008 a 31. 12. 2009:
Naučná
20901
20305
5474
5401
11752
11711

Měk 2009
Měk 2008
IO 2009
IO 2008
SK 2009
SK 2008

Beletrie
26216
24958
16488
16109
30785
30633

Ostatní dokumenty
5080
4944
0
0
0
0

Celkem
52197
50207
21962
21510
42537
42344

60000
50000

MěK 2009

40000

Měk 2008

30000

Integr. obce 2009

20000

Integr. obce 2008

10000

Středisko 2009

0

Středisko 2008

Naučná

Beletrie

Ost.
dokumenty

Celkem

Nákup - knihy, časopisy, CD, zvukové knihy – MěK + IO v Kč:
Knihy
Časopisy
CD
Zvukové knihy
Elektron. zdroje
CD-ROM

402 945 Kč
145 780 Kč
8 997 Kč
10 581 Kč
4 932 Kč
0 Kč

knihy
časopisy
CD
zvuk. knihy
CD-ROM
elektr. zdroje

____________________________________________________________________________
Finanční prostředky na nákup knih a časopisů v roce 2009 v Kč:
Knihovna
MěK
IO
Celkem
Branky
Choryně
Jarcová
Kladeruby
Kunovice
Lešná
Loučka
Podolí
Police
Velká Lhota
Zašová + Veselá
SK celkem
MěK,IO,SK celkem

nákup knih
nákup časopisů
celkem
342 969 Kč
107 091 Kč
450 060 Kč
59 975 Kč
38 689 Kč
98 664 Kč
402 944 Kč
145 780 Kč
548 724 Kč
7 863,00 Kč
0 Kč
7 863,00 Kč
19 668,00 Kč
5 656 Kč
25 324,00 Kč
11 941 Kč
1 332 Kč
13 273 Kč
11 975 Kč
0 Kč
11 975 Kč
9 967 Kč
2 283 Kč
12 250 Kč
24 951 Kč
4 998 Kč
29 949 Kč
2 980 Kč
0 Kč
2 980 Kč
923 Kč
0 Kč
923 Kč
3 809 Kč
2 007 Kč
5 816 Kč
10 646 Kč
2 011,00 Kč
12 657,00 Kč
29 968 Kč
4 354 Kč
34 322 Kč
134 691,00 Kč
22 641,00 Kč
157 332,00 Kč
537 635,00 Kč
168 421,00 Kč
706 056,00 Kč

Počet nakoupených svazků v roce 2009 – porovnání s počtem svazků nakoupených v roce 2008:
Knihovna
MěK
IO (7 MK)
Celkem
Branky
Choryně
Jarcová
Kladeruby
Kunovice
Lešná, Perná, Jasenice
Loučka
Podolí
Police
Velká Lhota
Zašová,Veselá
Celkem SK
Celkem Měk, IO, SK

počet svaz.2008
počet svaz.2009
2108
1990
403
452
2511
2442
57
60
111
111
82
88
66
67
55
53
147
155
19
30
8
17
20
26
55
69
211
191
831
867
3342
3309

2500
2000
1500

MěK

1000

Integr. obce
Středisko

500
0
2008

2009

Sloţení celkového přírůstku KF v roce 2009:

Knihovna
MěK
Bynina
Hrachovec
Juřinka
Krhová
Lhota u Choryně
Podlesí
Poličná
Celkem IO (7 MK)
Celkem
Branky
Choryně
Jarcová
Kladeruby
Kunovice
Lešná (+ 2 MK)
Loučka
Podolí
Police
Velká Lhota
Zašová + Veselá
Celkem SK
Celkem Měk, IO, SK

N

B
481
3
10
4
7
5
8
19
56
537
5
16
9
1
3
28
3
0
1
15
33
114
651

MN
859
19
38
14
76
14
46
46
253
1112
32
82
38
35
39
97
26
14
15
47
124
549
1661

MB
115
1
1
1
5
1
3
5
17
132
1
2
16
0
1
7
0
0
1
6
3
37
169

ostatní
celkem
399
136
1990
9
32
18
67
17
36
37
125
16
36
13
70
16
86
126
0
452
525
136
2442
22
0
60
11
0
111
25
0
88
31
0
67
10
0
53
23
0
155
1
0
30
3
0
17
9
0
26
1
0
69
31
0
191
167
0
867
692
136
3309

4. Činnost knihovny
Dostupnost sluţeb pro obyvatele Valašského Meziříčí a okolí zajišťuje Městská knihovna Valašské
Meziříčí, kterou tvoří hlavní budova v centru města, 2 pobočky s profesionálními pracovníky a 7
poboček v integrovaných obcích Valašského Meziříčí s neprofesionálními pracovníky.
Všechny knihovny vykonávají knihovnickou, informační a vzdělávací činnost v souladu s posláním
této instituce dle zájmu uţivatelů.
4.1. Oddělení pro dospělé
Oddělení pro dospělé je pověřeno centrální evidencí čtenářů knihovny, výkonem meziknihovní
výpůjční sluţby (MVS), odesíláním upomínek a rezervacemi knih.

Prostřednictvím MVS je kaţdým rokem vyřizováno stále více poţadavků. Knihovnám v ČR bylo
zasláno 218 ţádostí o výpůjčku a všechny byly uspokojeny. Z obdrţených 7 poţadavků jsme všechny
vyřídili kladně.
Pracovníci oddělení pro dospělé také zajišťují donáškovou sluţbu. V tomto oddělení byl zřízen
malý koutek pro děti – v tomto je nevýhodou oddělení pro děti v jiné budově. Největším problémem
oddělení pro dospělé je nedostatek prostor – knihy jsou naskládány v banánových krabicích – ničí se
obaly, nedají se knihy dohledat – je to nedůstojné jak pro nás tak především pro čtenáře!!!! Snaţíme se
přidělat regály všude, kde je to moţné – ale prostory uţ ţádné nenacházíme.
4.2. Hudební oddělení
Hudební oddělení nabízí k vyuţití tištěné i audiální dokumenty z hudební oblasti. Poskytuje
prezenční a absenční výpůjčky hudebních nahrávek na CD, magnetofonových kazetách a LP. Zájem
veřejnosti stagnuje, vzhledem k autorskému zákonu a nedostatku finančních prostředků, který nám
bohuţel nedovoluje uspokojovat všechny poţadavky našich uţivatelů. Pro nevidomé čtenáře je zde
fond zvukových knih. V letošním roce byl díky grantu Ministerstva kultury ČR obohacen o dalších 70
titulů zvukových knih v MP3 formátu a čtyři přenosné přehrávače MP3 formátu pro domácí poslech.
4.3. Studovna a čítárna
Studovna jako nositel specializovaných informačních sluţeb poskytuje široké spektrum informací
z klasických i elektronických zdrojů. Její fond je určen kromě absenčního půjčování časopisů pouze k
prezenčnímu vyuţití.
V čítárně je uţivatelům k dispozici elektronická sbírka zákonů ASPI, dále elektronické archivy
periodik.
V čítárně se pravidelně pořádají besedy a přednášky pro veřejnost. Disponuje 40 studijními místy
a kapacita pro návštěvníky akcí můţe být rozšířena aţ na 60 míst, coţ uţ bývá vzhledem ke
stísněnému prostředí a špatné cirkulaci vzduchu problém.
Uţivatelé dále mohou vyuţít skeneru, krouţkové vazby nebo laminovací sluţby. K dispozici je jim
barevná kopírka aţ do velikosti A3.
Do péče tohoto pracoviště spadá regionální fond.
4.4. Oddělení pro děti a mládeţ
Oddělení pro děti a mládeţ plní výchovnou a metodickou roli v oblasti dětského čtenářství.
Ve spolupráci se základními školami a druţinami ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí jsou zde
pro děti pravidelně připravovány besedy a knihovnické lekce.
V roce 2009 se dětské oddělení opět připojilo k celostátní akci Noc s Andersenem. Zorganizovalo
městské kolo soutěţe O poklad strýca Juráša. V květnu zde prvňáčci v rámci akce První rok ve škole –
první krok do knihovny mohli předvést, jak se naučili pěkně číst, a získat tak čtenářský průkaz zdarma.
Slavnostní pasování proběhlo v sále Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí a zúčastnilo se ho na
200 prvňáčků. Akce na podzim 2009 pokračovala Klíčováním ţáků druhých tříd.
4.5. Oddělení pro děti a dospělé – Zd. Fibicha (Domeček)
Pobočka na ulici Zd. Fibicha poskytuje výpůjční absenční a prezenční sluţby. Nabízí veřejný
Internet a kopírovací sluţby. Aktivně se podílí na besedách se školou pro sluchově postiţené ve
Valašském Meziříčí.
Ve spolupráci se základními školami a druţinami ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí jsou zde
pro děti pravidelně připravovány besedy a knihovnické lekce.

4.6. Středisková knihovna
Středisková knihovna zajišťuje provoz poboček v 7 integrovaných obcích Valašského Meziříčí.
Provoz těchto knihoven je hrazen z rozpočtu městské knihovny.
V knihovnách v integrovaných obcích pracují dobrovolní knihovníci a jsou vypláceni z OON.
Prostřednictvím Střediska regionálních sluţeb při Masarykově knihovně Vsetín a smluv s obecními
úřady působí Městská knihovna ve Valašském Meziříčí ve 14 místních knihovnách zřizovanými
příslušnými obecními úřady. Provoz těchto knihoven je hrazen finančními prostředky obecních úřadů
příslušných obcí.
Pracovnice střediskové knihovny poskytují místním knihovnám metodickou pomoc, zajišťují nákup,
evidenci a technické zpracování knih, revize knihovního fondu, statistické výkazy, cirkulační soubory.
Katalogizaci knih provádí Středisko regionálních sluţeb Vsetín a jeho činnost je hrazena státem.
Středisková knihovna pomáhá obecním úřadům při zpracovávání grantových programů MK ČR na
získávání finančních prostředků na automatizaci knihoven a na připojení k síti Internet.
Regionální funkce jsou zajišťovány smluvně se Střediskem regionálních sluţeb při MVK Vsetín ve
výši 178 360,- Kč.
Byla provedena aktualizace a revize KF - v Bynině, bylo zrevidováno 2977 knih
- v Krhové, bylo zrevidováno 5321 knih
V pobočce Poličná byla ukončena retrokonverze knih, pokračuje se v ukládání broţur a časopisů.
Z důvodu prodeje budovy byla k 16.6.2009 uzavřena pobočka Bynina. Knihovna byla vystěhována do
skladu v kasárnách ve Valašském Meziříčí. Po rekonstrukci prostor v budově mateřské školy v Bynině,
bude knihovna přestěhována zpět do Byniny a otevřena pro veřejnost. Protoţe náhradní prostory
vyţadují nákladnou rekonstrukci, hledá zřizovatel moţnosti financování.
Kulturní akce v integrovaných obcích:
Knihovna Krhová – 6x exkurze školní druţiny ze ZŠ Krhová v knihovně.
Pro knihovnu v Podlesí byl vyčleněn nový prostor ve zrušené základní škole. Po jeho rekonstrukci zde
bude knihovna přestěhována.

5. Automatizace

Knihovnický program
Knihovna vyuţívá knihovnický systém KPwin SQL 1.1 s přístupem poboček na ul. Zd. Fibicha a ul. B.
Němcové do našeho pobočkového systému a s vyuţíváním centrálních dat pomocí terminálového
serveru. Na naše centrální data jsou připojeny také pobočky v Krhové a Poličné, tím došlo ke zrychlení
retrokatalogizace. Pro bezproblémový chod tohoto systému byla počítačová síť knihovny vybavena
novým serverem, který zabezpečuje vzrůstající počet přístupů do sítě.
Webové stránky
Knihovna od září 2007 spustila své nové webové stránky – jsou daleko přehlednější a umoţňují
efektivnější přístup našich uţivatelů do svých čtenářských kont, případné vyhledávání v katalogu,
rezervace a prolongace knih. Jsou ve dvou jazykových mutacích – v angličtině a v němčině.

6. Kulturně vzdělávací aktivity
Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé veřejnosti:
propagační panely, výstavky, besedy, soutěţe, lekce informační gramotnosti pro děti a mládeţ,
instruktáţe k práci s PC, exkurze po knihovnách, předčítání, kulturní programy, vzdělávací programy,
divadelní představení aj.
V oblasti práce s dětmi a mládeţí se pořádalo mnoho lekcí informační gramotnosti, besed a
soutěţí.

V oblasti práce s dospělými je důleţité zaškolování různých kategorií uţivatelů, převáţně seniorů,
do práce s PC, Internetem a e-mailem.
Knihovna se samozřejmě připojila v roce 2009 svými aktivitami k celostátním knihovnickým akcím
- Noci s Andersenem, Týdnu knihoven, anketě Kniha mého srdce.
V rámci projektu Zdravé město, pokračovaly besedy Klubu zdraví. Celoročně probíhal cyklus
poslechových večerů Od jazzu k technu.
Knihovníci na radnici aneb Zprávy včasné co se děje v Krásně – dvouměsíčník o informacích a
dění z knihovny
Noc s Andersenem - duben – sedmé nocování v knihovně tentokrát s Ondřejem Sekorou a jeho
pohádkovými hrdiny, opět se nocovalo v oddělení pro děti a dospělé na ulici Zd. Fibicha. Účast 35
dětí.
První rok ve škole - první krok do knihovny – květen - pozvání na slavnostní pasování na Rytíře
řádu čtenářského přijalo na 200 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Všichni přítomní
před králem Knihoslavem a královnou Abecedou slíbili, ţe budou mít rádi kníţky a budou je
opatrovat jako nejvzácnější poklady. Kaţdý si uvědomil, ţe opravdu vykonal velký kus práce, kdyţ
se naučil číst a psát. Všichni byli pasováni na rytíře a obdrţeli listinu, která to osvědčuje. Tato
listina opravňuje kaţdého k bezplatné registraci na dětském oddělení. Cílem bylo podpořit zájem o
četbu, přivést děti do knihovny a vytvořit u nich návyk pravidelných návštěv a soustavného čtení.
Děti po celý rok při svých návštěvách v knihovně sbírají razítka do speciálních legitimací.
Pravidelní návštěvníci jsou odměněni drobnými dárky. Děti jsou tak stimulovány k pravidelným
návštěvám v knihovně a je jim nabízena vytipovaná literatura. V říjnu proběhlo Klíčování druháků
a knihovna tak získala spoustu nových malých čtenářů.
Týden knihoven - říjen - knihovna v tomto týdnu vyhlásila čtenářskou amnestii (prominutí poplatků
za upomínky) a registrovala nové čtenáře zdarma.
Mikulášská amnestie – akce měla za úkol především stáhnout zpět do regálů upomínané knihy,
nabízeli jsme registraci nových čtenářů zdarma.
Darujte knihovně povinnou četbu – výzva pro naše uţivatele, aby nepotřebnou klasiku věnovali
knihovně. Doplnili jsme knihovní fond o konkrétní ţádané tituly.
Adoptuj panenku a zachráníš dítě – prosinec - cílem tohoto projektu je získat finanční prostředky
pro celosvětovou kampaň UNICEF. Občané mají moţnost prostřednictvím knihovny zakoupit
panenku, která symbolizuje jedno dítě z rozvojové země, které bude v rámci kampaně
proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. Panenky jsou prodávány za
částku 600 Kč, coţ je suma potřebná pro očkování jednoho dítěte. Bylo adoptováno 30 panenek.
Výstavy ve vestibulu knihovny – snaţíme se, aby prostory knihovny byly při kaţdé návštěvě
knihovny jiné – neokoukané – proto nabízíme především amatérům ukázat své umění /z oblasti
fotografie, malby, grafiky, krajky… (náklady na výstavy jsou nulové).
Exkurze, besedy a knihovnické lekce pro ţáky mateřských, základních a středních škol
z Valašského Meziříčí a blízkého okolí

7. Spolupráce
Spolupráce knihovny s různými organizacemi a institucemi ve Valašském Meziříčí a okolí probíhá
v několika směrech.
Spolupráce s obecními úřady
V roce 2009 pokračovala spolupráce s obecními úřady na základě smluv mezi Městskou knihovnou
ve Valašském Meziříčí a jednotlivými obecními úřady. Ve smlouvách byly uvedeny finanční částky, které
obecní úřady vyčlenily na nákup knih pro jednotlivé místní knihovny.
Knihy pro místní knihovny vybírala pracovnice střediskové knihovny ve spolupráci s dobrovolnými
knihovnicemi, na závěr roku 2009 byl nákup knih vyúčtován. Nákup časopisů pro příslušné místní
knihovny si zajišťují obecní úřady, které se také starají o opravy, vybavení a údrţbu prostor knihoven, to
vše z vlastních finančních prostředků.
Spolupráce s Městským úřadem ve Valašském Meziříčí
Město Valašské Meziříčí je zřizovatelem městské knihovny, poskytuje finanční prostředky na provoz
všech poboček včetně místních knihoven v integrovaných obcích a na mzdy pracovníků. Veškeré
opravy budov, úpravy a revize jsou projednávány s příslušnými odbory MÚ. Významnější kulturní akce
jsou rovněţ projednávány se zastupiteli města a představitelé města se jich také aktivně účastní. Mezi
akce pořádané ve spolupráci s městem patří slavnostní vyhodnocení Literární soutěţe Mirka Kabely.
Městská knihovna předkládá městu 4x ročně hospodaření knihovny a po uzávěrce roku rozbory činnosti
s obsáhlým komentářem. Tyto materiály jsou schvalovány městskou radou a zastupitelstvem.
V rámci spolupráce s městem Valašské Meziříčí byly pořádány akce pro veřejnost Projekt Zdravé
město a Klub zdraví.
Zatím se nám ale nepodařilo nalézt způsob vyřešení nových prostor pro knihovnu!!!
Spolupráce se školami
Knihovna nabízí besedy a exkurze pro všechny typy škol ve Valašském Meziříčí a okolí.
Spolupráce je na různé úrovni, dle zájmu oslovených škol. Velmi důleţitá je spolupráce se školou pro
sluchově postiţené ve Valašském Meziříčí.
Spolupráce s ostatními organizacemi
Městská knihovna spolupracuje s dalšími organizacemi zejména v pořádání kulturních akcí pro
veřejnost: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Městská knihovna Roţnov, Klub důchodců, Obchodní
akademie, Gymnázium, Valašská univerzita, Českobratrská církev evangelická, Kulturní zařízení,
Humanitární organizace ADRA, Vlastivědné muzeum, Hvězdárna, Diakonie, Charita, Česká křesťanská
akademie, Muzejní společnost, MPS Beseda, Český výbor UNICEF.

8. Ediční činnost, Public relations
Od ledna 2005 vydává Městská knihovna mininoviny „Knihovníci na radnici aneb Zprávy včasné, co
se děje v Krásně“. Informuje v nich o své činnosti, sluţbách a akcích pro veřejnost.
Další informace o knihovně vychází ve Zpravodaji města, Obelisku, Echu, Chemiku, Jalovci,
v regionálním tisku Naše Valašsko, v rádiu Apollo, v televizi Beskyd, v Českém rozhlasu Ostrava.
Městská knihovna má vystaveny www stránky na Internetu, které poskytují veškeré informace o
sluţbách knihovny.

9. Zaměstnanci, vzdělávání a odborné aktivity
Ve sledovaném roce pracovalo ke konci září v knihovně 18 fyzických osob, přepočtený stav činil
15 pracovníků. Díky projektu Rozšíření Internetu do knihoven ve Zlínském kraji – jsme museli v roce
2007 zřídit dvě pracovní místa (nedošlo k navýšení rozpočtu, jen k přesunu finančních prostředků
z OON do mzdových prostředků). V červnu 2009 nastoupila na mateřskou dovolenou ředitelka Mgr.
Zdeňka Smahlová. Knihovnu řídí její zástupkyně Pavla Holmanová.

Všichni pracovníci knihovny měli moţnost v roce 2009 se účastnit seminářů a školení, které
pořádaly instituce a knihovny v ČR.
Zaměstnanci se účastnili pravidelných měsíčních pracovních porad v knihovně. Středisková
pracovnice zajišťovala pravidelné konzultace v místních knihovnách.
Knihovna poskytovala během školního roku zázemí studentům Vyšší odborné školy knihovnictví
v Brně a Luhačovicích i Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí k získávání odborné praxe.
Knihovna je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pravidelně se zúčastňuje porad
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

10. Úspěšné projekty, granty, dary, dotace
1)
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Knihovna 21. století - Knihy pro nevidomé čtenáře
Účel dotace: nákup zvukových knih
Výše dotace: 5.000,- Kč
Celkové náklady projektu: 18.232,- Kč
Čerpání: v plné výši – spoluúčast 13.232,- Kč
2)
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Knihovna 21. století - Projekt „S knihovnou nejen kolem světa“
Účel dotace: dle poţadavku – cyklus přednášek a výstav
Výše dotace: 5.000,- Kč
Celkové náklady projektu: 14.679,- Kč
Čerpání: v plné výši – spoluúčast 9.679,- Kč
3) Sponzorský dar od CS CABOT na financování výstavních panelů
5) Finanční dar na nákup knih
6) Činnost Střediska regionálních sluţeb z MVK Vsetín

20.000,- Kč
7.000,- Kč
178.360,- Kč

11. Dotační ukazatele rozpočtu za rok 2009

neinvestiční:
dotace od zřizovatele na provoz
dotace od zřizovatele - ostatní
dotace ze státního rozpočtu
dotace ze zahraničí
dotace ze státních fondů
dotace a dary od ostatních subjektů
Celkem

Poskytnuto ( v Kč)
6 117 000,400 000,44 002,0,-

Pouţito ( v Kč)
6 117 000,400 000,44 002,0,-

0,-

0,-

27 000,-

27 000,-

6 588 002,-

6 588 002,-

12. Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2009 nebyla od Městské knihovny vyţádána ţádná informace v ústní či písemné formě.

Ve Valašském Meziříčí, dne 26. února 2010

Zpracovala:
Pavla Holmanová, zástupkyně ředitelky knihovny

