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Zpráva o činnosti a hospodaření MěK Úpice za rok 2021 
 

Knihovna měla v roce 2021 - 871 registrovaných čtenářů (16 % obyvatel) z toho 
32 % tvoří čtenáři dětského oddělení. 

Navštívilo ji fyzicky 9 954 návštěvníků (pokles o 12 %) (v tom: návštěvníci 
půjčoven 9 063 (pokles o 11 %), návštěvníci internetu 302 (pokles o 58 %) 
a návštěvníci kulturních akcí 589 (zvýšení o 26 %)), kteří provedli 32 024 výpůjček 
(pokles o 10 %), což je v přepočtu 36,76 výpůjček na registrovaného uživatele 
knihovny a 5,85 výpůjček na obyvatele Úpice. Skladba výpůjček byla následující: 
naučná literatura pro dospělé 2 810, krásná literatura pro dospělé 21 998, naučná 
literatura pro děti 269, krásná literatura pro děti 1 900, periodika 4 760, 151 zvukových 
knih, 21 her a 115 výpůjček elektronických knih. 
On-line služeb naší knihovny využilo 10 778 návštěvníků, takže celkem se dostáváme 
k číslu 20 732 návštěvníků za rok. (to je o 17,4 % pokles) 

I v tomto roce jsou statistická data značně zkreslena a vycházejí velmi 
nepříznivě vzhledem k situaci s nákazou Covid-19. Knihovna byla od ledna do 
poloviny dubna uzavřena, fungoval pouze bezkontaktní výdej. Od této doby bylo 
sice otevřeno, ale platila různá omezení, zejména od října, kdy se situace 
s Covidem začala opět zhoršovat. Akce jsme i v tomto roce snížili na minimum, 
protože i v době, kdy již bylo možné je pořádat, nebyl ze stran veřejnosti tak 
velký zájem. 

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 byl 34 025 knihovních jednotek. Z toho 
naučná literatura čítá 11 146 k. j. a krásná literatura 22 220 knihovních jednotek, 
612 zvukových dokumentů a 47 ostatních. Zapsáno bylo 1 260 knih, odepsáno 
286. Na nákup knih a časopisů byla v loňském roce určena částka 228 207 Kč. Z toho 
časopisy a denní tisk tvořily sumu 27 642 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 
43 kvalitních českých knih v celkové hodnotě 9 971 Kč. 

 

Co se týče finančního zajištění: Knihovna musela i v roce 2021 snížit 
plánovaný rozpočet o dalších 150 000 Kč. Tuto částku opravdu nebylo možné ušetřit 
z provozních výdajů, takže bylo nezbytné snížit mzdové výdaje a propustit tedy 
1 pracovnici. V tomto roce jsme pořídili nový barevný kopírovací přístroj, který slouží 
i potřebám veřejnosti. Starý přístroj bohužel už dosloužil. Byla zakoupena další online 
kamera do prostor před vstupem do knihovny. Jejím prostřednictvím jsme monitorovali 
připravené či vrácené knihy při bezkontaktním výdeji. Pořízen byl WIFI router a nový 
mobilní telefon. Vlastní příjmy byly i v tomto roce mizivé, vzhledem k fungování 
a návštěvnosti knihovny v souvislosti s Covidem-19. 

 

Personální zajištění. Do března 2021 zajišťovaly chod knihovny 4 pracovnice. 
Od dubna pak zůstává stav v počtu 3 knihovnic na plný úvazek. Dále je v knihovně 
zaměstnána uklízečka na dohodu o provedení práce. Účetní práce provádí externí 
pracovník. V červnu u nás absolvovala 14denní praxi 1 studentka. 
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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 
probíhají besedy pro školy a školky, zpracovávají se knihy, probíhá jejich údržba, 
nákup, vyřazování, příprava akcí, upomínkové řízení a další činnosti. V tomto roce  
knihovna v souvislosti s pandemií Covid-19 fungovala opět trochu jinak než obvykle. 
Od ledna do poloviny dubna jsme pro čtenáře zajistili bezkontaktní výdej knih. V dalším 
období již bylo otevřeno, ale platila jistá omezení a návštěvnost byla slabší. To platilo 
zejména u dětí, které si do knihovny jen velmi pozvolna nacházely cestičku.  

Akce jsme pořádali jen velmi sporadicky, viz odstavec výše – „statistická data“. 
V únoru jsme využili toho, že je knihovna pro veřejnost zavřená, a provedli jsme 

revizi knihovního fondu. Sice o rok dříve, ale zase v klidu a s vědomím, že v příštích 
5 letech nebudeme muset zavírat knihovnu právě z důvodu revize. 

 

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 2021 bylo vyřízeno 33 požadavků na zapůjčení knih 
odjinud. Naše knihovna zapůjčila 3 knihy. Čtenáři hojně využívají možnost rezervací 
a objednávek na knihy, tyto služby jsou u nás zdarma. 

I nadále nabízíme výpůjčky elektronických knih, které jsou pro registrované 
čtenáře zdarma.  

Snažíme se také rozšiřovat nabídku zvukových knih, které v průběhu roku 
nakupujeme. 

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.  

 

Akce knihovny:  
Akce v tomto roce opět proběhly velmi omezeně. V březnu – měsíci čtenářů, 

kdy bylo možné pouze bezkontaktní půjčování knih, jsme připravili on-line literární 
soutěž, vybrali a odměnili jsme jako každoročně NEJ čtenáře roku. Jeden týden jsme 
čtenáře překvapili mini balíčkem čajů a další týden vlastnoručně vyrobenou záložkou 
k vypůjčeným knihám. První besedu pro dospělé čtenáře jsme si troufli uspořádat až 
v říjnu. Osvědčený přednášející pan Záliš s tématem Romanovců zaujal návštěvníky, 
ovšem už druhá část přednášky v listopadu měla poloviční účast. Nákaza Covidu-19 
se opět šířila a s ní i obavy lidí. V listopadu jsme ještě stihli povídání o Elišce 
Přemyslovně (pí A. Křivské) a prosincový Den pro dětskou knihu jsme již zrušili. 
Probíhal jen malý vánoční prodej v knihovně v půjčovní době. Výtvarnou dílnu pro ženy 
jsme v tomto roce stihli 5x. Zkusili jsme navázat na tradici dětského čtenářského klubu 
Dášeňka, ale po 2 neúspěšných pokusech jsme tuto aktivitu prozatím vzdali. V červnu 
jsme znovu začali s besedami pro školní třídy a proběhlo také Pasování na čtenáře 
pro prvňáky. Po prázdninách se opět začalo „besedovat“ se školáky ve větší míře, 
takže se dětem znovu připomněla knihovna, možnosti vypůjčení knih a význam čtení... 

Celkem proběhlo za tento rok 39 akcí.  
 

 
V Úpici 11. 4. 2022      Zpracovala J. Šimková 
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Příloha:  

Přehled příjmů a výdajů v MěK Úpice za r. 2021 
 

Výdaje 
 

Knihy, časopisy 228 206,76  včetně audioknih 

Ostatní materiál 21 910,43 
(folie na balení knih, náplně do tiskárny a kopírky, papíry a ostatní 

kancel. potřeby, respirátory, zvonek, stolní hry, drobné ceny a odměny, 

hygienické, dezinfekční a čisticí prostředky, kari síť do výlohy...) 

Elektrická energie 28 200,47  

Spotřeba tepla 101 505,36  

Spotřeba vody 19 709,24  

Opravy a udržování  4 332,06  

Cestovné 646,---  

Náklady na reprezentaci 2 869,---  

Telefonní popl.  11 398,84  

Poštovné 3 150,---  

SW služby 87 134,---  

Připojení k internetu 6 100,---  

Ostatní služby  62 086,65 
(účetnictví, ochrana objektu, likvidace odpadu, besedy, výlepy, rozhlas, 

podíl na servisu výtahu, revize elektro a hasicích přístrojů, 

elektroinstalační práce, popl. bance...) 

Mzdové náklady 1 246 563,---  

Zdravotní + sociál. pojištění 380 360,---  

FKSP 22 555,---  

Přípl. na obědy 10 894,---  

Ostatní nákl. 12 575,--- (autorská odměna DILIA, pojištění, členské přísp. SKIP...) 

Odpisy 0,---  

DDM 53 734,--- (kopírka, mobil, kamera, wifi router) 

   

Celkem 2 303 929,81  

 

Příjmy 
 

Vlastní příjmy 46 086,--- (čtenářské popl.,  upomínky, kopírování, internet pro „nečtenáře“, tisk) 

Čerpání fondů ---  

Ostatní výnosy 6 270,---    

Úrok z účtu 56,03  

Dotace od MěÚ 2 259 380,---  

   

Celkem  2 311 792,03  

 

 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021 byl v MěK Úpice + 7 862,22 Kč. 

 
Knihovna peníze uložené na rezervním fondu šetří na postupnou výměnu starých knihovních regálů. 

 

 

 

 

 

 

11. 4. 2022,  Šimková J. 

 

 


