Zpráva o činnosti a hospodaření MěK Úpice za rok 2020
Knihovna měla v roce 2020 - 916 registrovaných čtenářů (16,5 % obyvatel) z toho
33 % tvoří čtenáři dětského oddělení.
Navštívilo ji fyzicky 11 361 návštěvníků (pokles o 36 %) (v tom: návštěvníci
půjčoven 10 204 (pokles o 29 %), návštěvníci internetu 719 (pokles o 63 %)
a návštěvníci kulturních akcí 438 (pokles o 69 %)), kteří provedli 35 361 výpůjček
(pokles o 22 %), což je v přepočtu 38,6 výpůjček na registrovaného uživatele
knihovny a 6,35 výpůjček na obyvatele Úpice. Skladba výpůjček byla následující:
naučná literatura pro dospělé 3 497, krásná literatura pro dospělé 24 019, naučná
literatura pro děti 311, krásná literatura pro děti 2 068, periodika 5 257, 194
zvukových knih a 15 her. V těchto výpůjčkách bylo provedeno 145 výpůjček
elektronických knih.
On-line služeb naší knihovny využilo 13 738 návštěvníků (o 114 % nárůst), takže
celkem se dostáváme k číslu 25 099 návštěvníků za rok. (to je o 3,8 % nárůst)
Ke statistickým číslům je nutné dodat, že knihovna v souvislosti
s pandemií Covid-19 fungovala v loňském roce pouze 4 měsíce normálně, další
3 měsíce bylo zcela zavřeno a zbývajících 5 měsíců platila různá omezení. Akce
jsme od poloviny března v podstatě neorganizovali, buď to nešlo, nebo by byla
tak mizivá účast, že by se vůbec nevyplatily.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 byl 33 051 knihovních jednotek. Z toho
naučná literatura čítá 11 113 k. j. a krásná literatura 21 357 knihovních jednotek,
534 zvukových dokumentů a 47 ostatních. Zapsáno bylo 1 160 knih, odepsáno
1 154. Na nákup knih a časopisů byla v loňském roce určena částka 217 611 Kč.
Z toho časopisy a denní tisk tvořily sumu 28 122 Kč. V knihovně je k dispozici
47 titulů periodik (z nichž některé odebíráme se zpožděním jako remitendy, ovšem za
výrazně nižší ceny). Doplňování knihovního fondu probíhalo nadále zejména formou
objednávek přes internet přímo u nakladatelů nebo velkých knižních obchodů.
Nakupujeme tak s cca 20% slevou oproti nákupu v knihkupectví. Rozdělení nákladů
na knihy je poměrem ke stavu čtenářů, tzn. cca 1/3 pro dětské oddělení a cca 2/3 pro
dospělé oddělení. Řadu knih získáváme také od čtenářů jako dary. Knihovna se
každoročně zapojuje do projektu „Česká knihovna“, z něhož jsme vloni čerpali
27 kvalitních českých knih v celkové hodnotě 5 499 Kč.
Co se týče finančního zajištění: Knihovna musela v roce 2020 snížit
plánovaný rozpočet o 100 000 Kč, což je pro ni značná suma. Musely se snížit
veškeré položky, kde to bylo alespoň trochu možné, včetně prostředků na mzdy.
Omezen byl zejména nákup jakéhokoliv majetku (pořízen byl pouze vysavač a
datové úložiště, oboje z důvodu dosloužení těch starých), snížil se objem prostředků
na nákup knih, materiálu apod. Reálně pak došlo vzhledem ke koronavirové situaci
k ušetření prostředků určených na různé akce a besedy, včetně těch materiálních.
Na druhou stranu se však značně snížily vlastní příjmy za kopírování, registraci,
přístup k internetu apod.
Personální zajištění. V knihovně pracují 4 pracovnice na plný úvazek. Dále je
v knihovně zaměstnána uklízečka na dohodu o provedení práce. Účetní práce
provádí externí pracovník. Šití roušek se účastnily 2 dobrovolnice (vysokoškolská
a středoškolská studentka).
Provoz: Za normálních okolností je knihovna otevřena v pondělí, ve středu
a v pátek pro děti i dospělé, v sobotu dopoledne pro dospělé čtenáře. Ostatní dny
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probíhají besedy pro školy a školky, zpracovávají se knihy, probíhá jejich údržba,
nákup, vyřazování, příprava akcí, upomínkové řízení a další činnosti. V tomto roce
však knihovna v souvislosti s pandemií Covid-19 fungovala pouze 4 měsíce
normálně, další 3 měsíce bylo zcela zavřeno a zbývajících 5 měsíců platila různá
omezení (jak již bylo uvedeno výše). V době, kdy byla knihovna uzavřena, však
pracovnice s malou úpravou pracovní doby normálně chodily do práce. Byla
prováděna údržba knihovního fondu, opravy knih, opravy záznamů, nákupy i
zapisování nových knih, intenzivněji vše, na co za normálního provozu není tolik
času. Hned na začátku uzavření v březnu se knihovna proměnila v šicí dílnu a
knihovnice šily roušky pro organizace i obyvatele města Úpice, vše ve spolupráci
s Městem Úpice.
Akce jsme od poloviny března v podstatě neorganizovali, buď to nešlo, nebo
by byla tak mizivá účast, že by se vůbec nevyplatily.
Knihovna zajišťuje zapůjčení knih z jiných knihoven prostřednictvím MVS
(meziknihovní výpůjční služby). Tato služba je placená, neboť je potřeba uhradit
poštovné za zaslané knihy. V roce 2020 bylo vyřízeno 52 požadavků na zapůjčení
knih odjinud. Čtenáři hojně využívají možnost rezervací na knihy, tato služba je u nás
zdarma.
Někteří čtenáři v tomto roce ocenili nabídku elektronických knih, na jejich
zapůjčení nemuseli fyzicky knihovnu vůbec navštívit a měli tak i v době uzavření
přístup k četbě.
Knihovna má svoje webové stránky, které průběžně aktualizuje. Čtenáři mají
možnost on-line pracovat se svým čtenářským kontem – tzn. prodlužovat knihy,
rezervovat knihy – jsou průběžně informováni o akcích knihovny i novinkách ve
fondu. Knihovna naopak informuje čtenáře o blížícím se konci výpůjční doby, aby
mohli včas zareagovat a vrátit knihy. Svoji stránku má knihovna také na Facebooku,
kde prezentuje zejména akce a novinky ve fondu. Sociální sítě knihovna v tomto roce
využívala určitě intenzivně, aby čtenáře informovala o aktuální situaci v knihovně. Ke
čtenářům jsme byli shovívaví, nerozesílali jsme upomínky, byla prodloužena
registrační placená lhůta jako náhrada za dobu, kdy byla knihovna uzavřena. Ve
vstupním vestibulu knihovny jsme umístili regály s vyřazenými knihami, které si
zájemci mohli zdarma odnést, aby nezůstali úplně bez četby v době, kdy byly dveře
knihovny uzavřené.
Akce knihovny:
Akce proběhly v podstatě pouze do poloviny března. Z nich velmi zajímavá
byla dvoudílná přednáška na téma Kateřina Zaháňská, o jejíchž osudech vyprávěl
pan Milan Záliš. Proběhlo pár besed se školáky, Pasování na čtenáře (až na
podzim), pár výtvarných dílen pro ženy. V září se v knihovně uskutečnila akce
pořádaná MAP Trutnovsko II Jak přivést děti mezi řádky.
Bohužel jsme se do dalších akcí nepouštěli, neboť účast by byla velmi mizivá.
Za zdařilé považujeme uspořádání Dne pro dětskou knihu, jemuž jsme dali jinou, online, podobu. Nachystali jsme balíčky s výrobky pro děti, nahráli jsme na youtube
návody k jejich vyrábění a ke každému výrobku také odkaz na poslech nějaké
pohádky, či příběhu. Zároveň jsme vyzvali děti, aby vyrobily krásný papírový perníček
do vánoční výlohy knihovny. Balíčky si maminky vyzvedly ve výdejovém okénku den
předem a vše jsme spustili v danou sobotu.
Celkem proběhlo za tento rok pouze 29 akcí.
V Úpici 6. 4. 2021

Zpracovala J. Šimková
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Příloha:
Přehled příjmů a výdajů v MěK Úpice za r. 2020
Výdaje
Knihy, časopisy

217 610,96

Ostatní materiál

27 589,88

Elektrická energie
Spotřeba tepla
Spotřeba vody
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Telefonní popl.
Poštovné
SW služby
Připojení k internetu

74 016,09
87 142,60
17 000,---245,--204,--11 157,40
4 027,10
77 429,85
6 100,---

Ostatní služby

67 717,77

Mzdové náklady
Zdravotní + sociál. pojištění
FKSP
Přípl. na obědy
Ostatní nákl.
Odpisy
DDM

1 329 475,--430 723,--25 719,--13 369,--12 086,--0,--15 428,48

Celkem

2 417 041,13

včetně audioknih
(folie na balení knih, náplně do tiskárny a kopírky, papíry a ostatní
kancel. potřeby, materiál na vyrábění pro děti, drobné ceny a odměny
pro děti, hyg. a čisticí prostř., webkamera, pájka...)

(účetnictví, ochrana objektu, likvidace odpadu, besedy, plakáty, výlepy,
autorská odměna DILIA, rozhlas, podíl na servisu výtahu, revize
elektro a hasicích přístr., popl. bance...)

(pojištění, členské přísp. SKIP, preventivní prohl...)
(vysavač, datové úložiště)

Příjmy
Vlastní příjmy
Čerpání fondů
Ostatní výnosy

53 594,----9 027,80

Úrok z účtu
Dotace od MěÚ

361,05
2 362 500,---

Celkem

2 425 482,85

(čtenářské popl., upomínky, kopírování, internet pro „nečtenáře“, tisk)
(vstupné na besedy a jiné akce, příspěvek na nákup knih od sponzora,
prodej vyřazených knih...)

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 byl v MěK Úpice + 8 441,72 Kč.
Knihovna peníze uložené na rezervním fondu šetří na postupnou výměnu starých knihovních regálů.

6. 4. 2021, Šimková J.
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