Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2011

Činnost městské knihovny byla i v příslušném roce do určité míry finančně i organizačně
ovlivněna řadou závad na obou hlavních provozech (ústřední knihovna, pobočka Místek),
které čas od času narušovaly plynulý chod jednotlivých pracovišť. Přesto přese všechno je
však možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro něž byla
organizace zřízena, ale také k dalšímu rozvoji výše zmíněné instituce.
Činnost městské knihovny byla v roce 2011 do určité míry ovlivněna i změnou na pozici
jednoho z vedoucích zaměstnanců. V souladu s § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
ředitel jmenoval do funkce vedoucí pobočky Místek Bc. Irenu Liberdovou, a to s účinností od
19. září 2011.
Pokud jde o opravy a údržbu budov, došlo např. k finančně nákladnější opravě dešťové
kanalizace v ústřední knihovně i mokvající zdi v místecké pobočce, skrze něž se však nakonec
podařilo odstranit řadu let se vyskytující problémy. V ústřední knihovně byla rovněž opravena
dvě venkovní schodiště. V této souvislosti je nutné znovu konstatovat, že v důsledku stáří
nemovitého majetku, svěřeného naší organizaci do správy, se budou množit menší i
rozsáhlejší opravy, které si vyžádají relativně značný objem finančních prostředků.
Vzhledem k relativně značným finančním nákladům na provoz pobočky knihovny Nová
Osada (více než 90 tis. Kč ročně), poměrně malé využitelnosti ze strany čtenářů i dalším
potížím byla v roce 2011 výše zmíněná pobočka zrušena. Knihovní fond byl rozdělen do
jiných oddělení a část převezena do prostor pobočky ve Skalici.
Pokud jde o movitý majetek, nová výpočetní technika v hodnotě cca 100 tis. Kč zkvalitnila
služby městské knihovny vzhledem k uživatelům, ale také usnadnila práci zaměstnancům.
Rovněž došlo k zavedení WI-FI připojení, a to ve studovnách ústřední knihovny a pobočky
Místek. Zlepšený hospodářský výsledek činí za rok 2011 částku cca 89 tis. Kč.
Od měsíce září jsme sjednotili výpůjční dobu v ústřední knihovně a v pobočce Místek.
Klademe rovněž důraz na prezentaci našich aktivit v rámci webových stránek, Zpravodaje
Rady města Frýdku-Místku i dalších relevantních periodik (např. Frýdecko-Místecký a
Třinecký deník, Naše Frýdecko-Místecko).
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Jak je z výše uvedeného patrno, knihovna zaznamenala v roce 2011 ve srovnání s rokem
předcházejícím znatelný nárůst počtu registrovaných čtenářů. Jejich počet má stoupající
tendenci od roku 2010. V této souvislosti nás také těší, že si po Opavě vedeme v našem kraji
nejlépe v pořadí dle procenta registrovaných uživatelů knihoven z počtu obyvatel okresních
měst a statutárního města Havířova. Ukazatelé výpůjční činnosti (návštěvníci a výpůjčky) se
pohybují na úrovni několika posledních let a kopírují trend většiny veřejných knihoven
v zemi.
Hudební oddělení pobočky Místek navštívilo 8 404 posluchačů, kteří si vypůjčili 28 774
hudebních nosičů. Uskutečnilo se zde celkem 26 lekcí pro 464 účastníků (např. základní
školy, Stacionář Pržno a Centrum Žirafa).
V domě s pečovatelskou službou si 154 návštěvníků vypůjčilo 1 286 dokumentů.
Zaměstnankyně knihovny zde půjčuje každou třetí středu, knižní fond je obnovován průběžně.
I zde bylo realizováno několik besed.
Městská knihovna rovněž poskytuje i tzv. meziknihovní výpůjční službu (MVS). V roce
2011 bylo z ostatních knihoven pro naše uživatele zprostředkováno vypůjčení 596
dokumentů, jiným knihovnám jsme zapůjčili 563 dokumentů. V roce 2011 jsme požádali o
přidělení sigly i pro pobočku na 11. ZŠ, což ji rovněž opravňuje poskytovat tuto službu.

Kulturní a vzdělávací činnost

Pro děti i dospělé bylo v roce 2011 uspořádáno 572 literárních besed, soutěží, literárních a
hudebních večerů, exkurzí i vzdělávacích přednášek. Nejvíce akcí bylo realizováno pro děti a
mládež ve spolupráci s mateřskými, základními i středními školami. Školám jsou na začátku
školního roku nabídnuta témata literárních besed pro rozličné věkové skupiny a učitelé si
posléze vyberou, o která témata mají zájem.

V dubnu proběhla v dětském oddělení ústřední knihovny za značného ohlasu dětských
čtenářů Noc s Andersenem. Realizovala se také dlouhodobá etapová soutěž Velké
knihovnické putování. Oblibu mezi dětmi i učiteli si získalo Pasování prvňáčků na čtenáře,
které se už také zařadilo mezi tradiční akce, jež knihovna pořádá. Knihovnice pobočky na 11.
ZŠ připravily v roce 2011 cyklus čtení a povídání Cestování po státech Evropy za 303 dny, v
němž navázaly na aktivity školní družiny a přiblížily žákům literaturu řady evropských zemí.
Obě dětská oddělení také celý rok propagovala akci „Celé Česko čte dětem“, a to jak
prostřednictvím propagačních materiálů, tak i skrze rozličné besedy apod. Za významnou akci
lze považovat mezinárodní polsko – česko – slovenskou literární soutěž pro děti ,,Tvoříme
vlastní vydavatelství“. Slavnostní vyhodnocení mezinárodního kola proběhlo v květnu ve
frýdecko-místecké Nové scéně Vlast za účasti dětí, knihovníků, hostů z partnerských
knihoven a představitelů města Frýdku-Místku v čele s náměstkem primátora Mgr. Michalem
Pobuckým. Pokračování měla soutěž v podobě výstavy soutěžních prací na téma O čem sní
hračky v prostorách Muzea Beskyd. Oddělení pro děti a mládež se zapojila do akce
„Prázdniny ve městě“, jež proběhla za značného ohlasu dětí. Bylo připraveno velké množství
soutěží, kvizů, výtvarných dílen apod. Pro žáky středních škol oddělení pro dospělé ústřední
knihovny připravilo akci pod názvem „Najdi si svůj příběh“, kdy se žáci během pobytu
v knihovně a po seznámení s jejím provozem snaží napsat krátký příběh na daná slova a
nejlepší z nich jsou vzápětí vyhodnoceni.
Již 18. ročníku literární soutěže „Můj svět“ se zúčastnilo 34 autorů ve věku 14 až 85 let.
Všechna pracoviště městské knihovny rovněž participovala na celostátní akci Magnesia
Litera, a to formou hlasovacích lístků a průběžného informování čtenářů o stavu hlasování.
Úspěšné byly i podvečery společného čtení, které byly realizovány v Březnu – měsíci čtenářů
a v říjnovém Týdnu knihoven. Účastníci se spontánně přidávali k četbě z díla K. J. Erbena či
k recitaci dle vlastního výběru.

V prosinci 2011 jsme v prostorách studovny místecké pobočky otevřeli Cambridge Corner,
tedy cambridgeský jazykový koutek, který podstatným způsobem rozšiřuje nabídku
cizojazyčné literatury pro návštěvníky knihovny. Pro knihovnu je tento projekt výhodný i
z finančního hlediska, neboť část publikací nám darovalo Cambridge Center ve FrýdkuMístku. Na sklonku loňského roku byl také ustaven Klub přátel knihovny se zaměřením na
seniory, jehož prostřednictvím chceme aktivněji do činnosti instituce zapojit i tuto velmi
důležitou věkovou skupinu čtenářů.

V Modrém salonku místecké pobočky bylo uskutečněno 27 besed, přednášek, koncertů etc.
Za velmi úspěšné akce lze považovat koncerty těchto interpretů: James Harries a Beňa &
Ptaszek. Hojně navštíveny byly rovněž hudebně literární pořady písničkáře a spisovatele Jana
Buriana Ekologie duše a operní pěvkyně doc. Drahomíry Míčkové Lásky Alfonse Muchy.
Knihovna také intenzivně spolupracuje s literárně-dramatickou společností Místecká Viola,
jež pořádá v prostorách knihovny poetické večery.

Doplňování knihovního fondu

V roce 2011 bylo nakoupeno 4 113 knih, zpracováno bylo 4 363 svazků. Počet
nakoupených a zpracovaných knih se liší, jelikož knihy nakoupené na sklonku roku se
zpracovávají až v následujícím roce. Dále tento údaj zahrnuje i svazky získané jiným
způsobem, a to např. prostřednictvím darů či náhrad za ztracené knihy. V průběhu celého roku
2011 jsme realizovali informační kampaň ,,Dopřejte svým knihám nová dobrodružství“, která
se ukázala být úspěšnou, neboť oproti předchozím letům se nám daří získávat výrazně větší
množství nejen knih, ale také brožur, časopisů i CD. Za rok 2011 jsme od čtenářů obdrželi
dary v hodnotě přibližně 130 tis. Kč. Městská knihovna také zpracovává analytické popisy
článků pro celostátní databázi periodik. V roce 2011 bylo zpracováno 250 záznamů ze 4
vybraných periodik.

Činnost regionálního oddělení

V rámci výkonu regionálních funkcí městská knihovna v roce 2011 obsluhovala 28
knihoven v okolních obcích. Ve výše zmíněném roce bylo z dotace, poskytnuté
Moravskoslezským krajem, nakoupeno 1 291 knih. Současný stav výměnného knižního fondu
regionálního oddělení činí 18 646 svazků. V průběhu roku bylo rozvezeno do příslušných
knihoven 147 souborů o celkovém rozsahu

7 376 svazků. Zaměstnankyně oddělení

průběžně poskytovaly konzultace a realizovaly metodické návštěvy, revize knižního fondu
byla provedena v Místní knihovně v Kunčicích pod Ondřejníkem. V měsíci říjnu se
zaměstnankyně Mgr. Luďka Trefná a Veronika Pěsnová zúčastnily celostátního semináře
Regionální funkce knihoven, který se konal v Plzni.

Ostatní činnost

Pro další vzdělávání svých zaměstnanců využívá městská knihovna všech dostupných
možností, které poskytuje Národní knihovna ČR, Moravskoslezská vědecká knihovna
v Ostravě, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta Slezské univerzity v Opavě etc. V rámci projektu Unie zaměstnavatelských svazů
,,Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“ získaly tři
zaměstnankyně knihovny (Bc. Irena Liberdová, Veronika Pěsnová, Mgr. Pavla Ručková)
mezinárodní certifikát ECDL (European Computer Driving Licence). Ředitel knihovny PhDr.
Tomáš Benedikt Zbranek se stal členem delegace, která v měsíci září vykonala cestu do
partnerského města Ames (stát Iowa) v USA. V této souvislosti mimo jiné navštívil The
University of Iowa Libraries (univerzitní knihovnu) a rovněž Ames Public Library (městskou
veřejnou knihovnu). V listopadu se zástupkyně ředitele Mgr. Pavla Břížková zúčastnila Dnů
české kultury, které pořádala naše partnerská knihovna – Książnica Beskidzka Bielsko-Biała.

Přes poměrně omezené finanční možnosti byla Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. i
v roce 2011 rozvíjející se kulturní a vzdělávací institucí, která slouží občanům a důstojně
reprezentuje statutární město Frýdek-Místek.
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