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I. Základní identifikační údaje
Název organizace:
Právní forma:
IČO:
Zřizovatel:
Adresa:
Statutární orgán:

Městská knihovna
příspěvková organizace
46390472
Město Český Brod
nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod
Mgr. Eva Vedralová, ředitelka

II.Úvod
Městská knihovna v Českém Brodě je univerzální knihovnou, zapojenou do sítě veřejných
knihoven České republiky. Shromažďuje univerzální knihovní a informační fondy a je zřízena
za účelem poskytovat knihovnické, informační a další kulturní a vzdělávací služby rovným
způsobem všem občanům.V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
byla evidována Ministerstvem kultury ČR dne 23.7.2002 jako základní knihovna pod č.
0311/2002.
III. Knihovní fond
Knihovní fond k 31.12.2012 tvořilo 67.443 knihovních jednotek.
V roce 2012 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 1.891 přírůstků knih, z toho 311 svazků
naučné literatury, 1.153 svazků beletrie, 39 svazků naučné literatury pro děti, 389 svazků
dětské beletrie. Hodnota nakoupených knih v maloobchodních cenách činí cca 457.000,-Kč,
výše rabatu se pohybuje v relaci 23-30%, takže skutečně vynaložené náklady odpovídají
částce cca 311.000,-Kč, celková úspora činí zhruba 146.000,-Kč.
Přijali jsme také 199 knižních darů (od čtenářů, nakladatelů, z projektu Ministerstva kultury
Česká knihovna) v hodnotě cca 30.000,-Kč.
Knižní tituly beletrie i naučné literatury se nakupují výběrově, se zřetelem k požadavkům a
zájmům našich čtenářů, u naučné literatury se snažíme mít ve fondu zastoupeny všechny
vědní obory a oblasti života a pružně reagovat na moderní trendy a poznatky. Většina našich
čtenářů oceňuje počet novinek, sortiment a tematický záběr knihovního fondu naší knihovny,
v neposlední řadě i snadnou dostupnost knih z depozitáře.

V roce 2012 jsme odebírali 62 titulů periodik, na jejich nákup bylo vynaloženo cca 63.000,Kč, což je hodnota jejich maloobchodní ceny, snížená o 10% rabat.
IV. Čtenáři a návštěvníci
V roce 2012 jsme registrovali 1.679 čtenářů, z toho 552 dětí do 15 let, tito registrovaní
čtenáři uskutečnili během celého roku celkem 21.890 návštěv. On-line služby na našich
webových stránkách využilo 8.152 virtuálních návštěvníků.
V. Výpůjčky
V roce 2012 jsme zaznamenali 63.763 výpůjček knih a periodik, z toho 7.010 výpůjček
naučné literatury, 37.704 výpůjček beletrie, 1.234 výpůjček naučné literatury pro děti, 7.363
výpůjček dětské beletrie a 10.399 výpůjček periodik. Internet využilo 433 návštěvníků.

Vývoj počtu registrovaných čtenářů a výpůjček
Rok 2009: 1429 registrovaných čtenářů, z toho 420 dětských, 60283 výpůjček
Rok 2010:

1521 registrovaných čtenářů, z toho 466 dětských, 62621 výpůjček

Rok 2011: 1640 registrovaných čtenářů, z toho 508 dětských, 66266 výpůjček
Rok 2012:

1679 registrovaných čtenářů, z toho 552 dětských, 63763 výpůjček

Počet registrovaných čtenářů naší knihovny oproti předchozím rokům opět vzrostl, velkou
radost máme z výrazného nárůstu počtu dětských čtenářů, ve kterém se odráží naše
dlouhodobá práce s dětmi MŠ i prvního stupně ZŠ, lehký pokles počtu výpůjček přičítáme
současnému rychlému životnímu stylu a nervózní, stresující době, kdy lidé nemají na čtení
tolik času a půjčují si menší počet knih.
VI. Další služby
Městská knihovna je veřejnosti přístupná každý pracovní den, v roce 2012 to bylo celkem 34
hodin týdně, počet návštěvníků v jednotlivých dnech je vyrovnaný.
V rámci Meziknihovní výpůjční služby jsme uspokojili 123 požadavků našich čtenářů,
žádajících naučnou a studijní literaturu, kterou nemáme ve fondu. Tato služba je ze zákona
bezplatná, čtenáři hradí pouze náklady na distribuci.
Donášková služba zahrnuje donášku knih čtenářům, kteří se z různých důvodů (stáří, nemoc)
nejsou schopni dopravit do prostor knihovny v 1. patře.
V rámci propagace knih prezentujeme každý měsíc výběr z nakoupených knižních novinek
na nástěnce v chodbě naší budovy a na webu města Český Brod.
V březnu 2012 byla zavedena nová služba Čtenáři čtenářům, nabízející všem občanům
možnost odložit v naší knihovně knihy, které se pro ně staly z jakéhokoli důvodu
nepotřebnými, a následně je nabídnout zdarma dalším zájemcům. Její úspěšné fungování je
nepochybně přínosem pro čtenáře i pro knihy, které dostanou další šanci na využití.

Služba Čtenáři čtenářům - březen 2012

VII. Vzdělávací a kulturní pořady
Městská knihovna pořádá také další kulturní a vzdělávací akce: literární besedy pro děti
mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol, živá čtení pro nejmenší, autorská
čtení se známými spisovateli a pasování prvňáčků. V roce 2012 se uskutečnilo 88 literárních
besed o nových knihách a k literárním výročím pro žáky ZŠ, 9 pohádkových čtení a hraní pro
děti MŠ a 7 slavnostních pasování prvňáčků, těchto akcí se celkem zúčastnilo 2.109 žáčků a
žáků českobrodských mateřských a základních škol, ZŠ a PrŠ Český Brod a ZŠ Poříčany se
svými vyučujícími. Kromě toho proběhla dvě živá čtení (Veselé básničky pro kluky a
holčičky, Stolečku, prostři se aneb Jak se vaří v pohádkách), při kterých našim nejmenším
předčítají pozvaní hosté i rodičovský doprovod, na autorském čtení jsme přivítali spisovatele
Vlastimila Vondrušku.

Jarní soutěžení – březen 2012

Pasování prvňáčků - červen 2012

Na výstavkách ve vstupní hale naší knihovny po celý rok prezentujeme výtvarné práce
našich čtenářů nebo žáků ZŠ, kteří je vytvořili v rámci našich společných setkání, v roce 2012
např. pod názvem Ptáčkoviny aneb Vítáme jaro v knihovně, Máme rádi sport, Knihovnické
laskominy z ovoce a zeleniny a Letí, letí andělíček.
Městská knihovna se také aktivně zapojuje do celostátních knihovnických akcí typu Březen
měsíc čtenářů nebo Týden knihoven, v říjnu 2012 se s velkým úspěchem setkala např.
výstavka kuchařských knih z fondu naší knihovny pod názvem Čti a žij zdravě (i nezdravě),
která zahrnovala také ochutnávku jídel zdravé kuchyně.

Čti a žij zdravě (i nezdravě) – říjen 2012
Všechny důležité akce Městské knihovny se snažíme prezentovat na našich webových
stránkách, v ČBZ, na webových stránkách města Český Brod, případně v regionálním tisku.
VIII. Další odborná činnost
Kromě běžných činností, souvisejících s naší hlavní pracovní náplní (nákup, odborné
zpracování a katalogizace nových knih, technické zpracování a balení nových knih, výpůjční
protokol, úklid knih po půjčování, drobné opravy poškozených knih, archivace denního tisku
a periodik aj.) se během celého roku 2012 průběžně pracovalo na revizi a přesunech
knihovního fondu. Z prostorových důvodů je nutné přeřazovat knihy z volného výběru do
depozitáře, aby se uvolnilo místo pro nově nakoupené tituly, z depozitáře se ze stejných
důvodů vyřazují duplikáty, zastaralé a opotřebované knihy, které se následně prodávají za
symbolickou cenu v našem bazaru.
Knihovna má vlastní webové stránky, které slouží především našim uživatelům pro
vyhledávání knih podle autora, názvu nebo klíčových slov a dále pro práci se svým
čtenářským kontem (mohou zjistit, co mají půjčeno, do kdy je třeba knihy vrátit, mají
možnost rezervace požadovaného titulu).
IX. Ostatní činnost
Začátkem ledna 2012 proběhla v Městské knihovně částečná přestavba oddělení naučné
literatury, jejímž cílem bylo vytvořit další prostor pro dětské čtenáře. Během posledních čtyří
let se totiž počet čtenářů dětského oddělení zvýšil o 132 dětí, takže jeho kapacita je naprosto
nedostačující. I když možnost rozšíření stávajících prostor knihovny dlouhodobě řešíme
s vedením města Český Brod, realizaci bohužel nemůžeme čekat v blízkém časovém
horizontu, a proto jsme se rozhodli pro toto řešení. Fond oddělení naučné literatury jsme jinou

prostorovou úpravou regálů přesunuli na menší plochu a zbylé místo využili na vytvoření
dřevěného hracího pódia, které slouží menším dětem jako zázemí na hraní v době, kdy si
jejich rodiče vybírají knihy pro sebe, větší čtenáři si zde mohou sami číst nebo prohlížet
knihy. Pódium využíváme také jako alternativní prostor pro naše kulturní akce, jeho stěny
jako další výstavní plochu pro výtvarné práce, které naši dětští čtenáři v rámci těchto akcí
vytvářejí.

Hrací pódium – červen 2012

MŠ Kollárova – listopad 2012

Ve druhé polovině roku jsme také provedli úpravu části regálů v dětském oddělení, na které
jsme nechali namontovat kolečka, abychom usnadnili manipulaci s nimi. Při pořádání našich
literárních akcí totiž regály pravidelně přemisťujeme, abychom vytvořili větší prostor a do
místnosti dětského oddělení se nám vešla celá třída.
V roce 2012 jsme opět získali dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek,
tematické zadání Podpora obecních knihoven, díky které jsme částečně obnovili služební
počítače v naší knihovně (výpůjční protokol, ekonom), počítače pro veřejnost jsme stejným
způsobem obnovili již v roce 2011.
X. Zaměstnanci
Počet pracovních úvazků v roce 2012 činil 4,25, z toho jsou čtyři odborní pracovníci
převážně s dlouholetou praxí v oboru (l VŠ knihovnického směru, 3 SŠ ostatní) a čtvrtinový
úvazek na úklid. Jednotliví pracovníci jsou řízeni přímo ředitelem, dva vykonávají pouze
odborné knihovnické činnosti, třetí má kumulovanou funkci odborný knihovník/ekonom.
XI. Hospodaření
Celkové příjmy za rok 2012 činily 2.264.384,-Kč,
z toho příspěvek zřizovatele 2.040.000,-Kč, příjmy z vlastní činnosti 174.379,-Kč, dotace ze
Středočeského kraje 50.000,-Kč.
Celkové náklady za rok 2012 činily 2.264.158,-Kč,
z toho osobní náklady 1.541.250,-Kč, náklady na nákup knihovního fondu 373.198,-Kč a
ostatní provozní náklady (materiál, energie, voda, poplatky, opravy, aktualizace a servis SW,
revize) 349.710,-Kč.
Podrobný rozpis hospodaření je součástí čtvrtletních výkazů, předkládaných Finančnímu
odboru Městského úřadu v Českém Brodě, hospodářský výsledek za rok 2012 je 226,-Kč.
Městská knihovna nemá k 31.12.2012 žádné pohledávky a závazky po době splatnosti.
Únor 2013

Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny

