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1. úvod
Městská knihovna Most (dále jen „MKM“) je příspěvkovou organizací, zřizovanou
statutárním městem Most. Je knihovnou základní, též pověřenou plněním regionálních
funkcí pro veřejné knihovny mosteckého regionu. Součástí MKM je kino Kosmos a
planetárium. Její činnost je založena zřizovací listinou statutárního města Most č.
1/30/2019 ze dne 30. 9. 2019 (usnesení zastupitelstva statutárního města Most č.
ZmM/0284/6/2019 ze dne 19. 9. 2019).
MKM je zařazena v evidenci veřejných knihoven Ministerstva kultury ČR pod č. 80713,
sigla MOG 001. I v r. 2020 plnila svou roli kulturní, vzdělávací i komunitní. Zajišťovala
– kromě tradičních knihovnických a informačních služeb – i kulturní a vzdělávací akce
pro veřejnost. Půjčovní doba se v r. 2020 nezměnila, MKM měla pro veřejnost
otevřeno celkem 35 hodin týdně. I přesto, že rok 2020 se téměř zastavil již v březnu a
provoz MKM byl ovlivněn pandemickou krizí, výsledky činnosti MKM v roce 2020 lze
vyhodnotit jako úspěšné s tím, že i v době celkového nebo částečného uzavření se
pracovníci MKM snažili poskytovat jak klasické služby, tak i on-line služby či dokonce
služby úplně nové. Situace přiměla pracovníky MKM k poskytování i těch služeb, se
kterými neměli dosud žádné zkušenosti.
Příkladem takové práce – nestandardní pro pracovníky knihoven – byla například
iniciativa pracovnic MKM, které začaly šít ochranné roušky. Ty pak byly vesměs
poskytnuty do domovů sociální péče a pro pracovníky MKM. Otevírací doba byla
přizpůsobována opatřením vlády a pokynům zřizovatele. Velkou část roku byly služby
pro veřejnost poskytovány jen v omezené míře a po určité období MKM byla pro
veřejnost zcela uzavřena. Pracovníci MKM si – zřejmě poprvé v historii knihovny –
vyzkoušeli i tzv. home office+). MKM tak i v roce, který byl nejen pro MKM, ale i pro
všechny veřejné knihovny v České republice, poněkud nešťastným, obhájila své
nezastupitelné místo na mapě kulturního života Mostu. O tom statistické údaje sice –
z logiky věci – nemohou až tak úplně svědčit, nicméně pracovníci MKM se snažili
dostát svých povinností vůči čtenářům a návštěvníkům, a to i za nepříznivých a
dlouhotrvajících omezujících podmínkách, daných opatřeními vlády ČR proti šíření
coronaviru. Ve prospěch preventivních opatření byla provedena např. instalace
ochranných plexiskel u výpůjčních pultů v oddělení beletrie a oddělení naučné
literatury.
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+)

Foto pracovního stolu jednoho z pracovníků MKM během home office
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2. Základní údaje o MKM
2.1

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců a jejich vzdělanostní struktura a úvazky
Celkový přepočtený počet

29,7

Z toho VŠ knihovnického směru

1,5

VOŠ knihovnického směru

0

VŠ ostatní

3,2

VOŠ ostatní

0

SŠ knihovnického směru

6

SŠ ostatní

14,5

Zaměstnanci ostatní

4,5

K 27. 11. 2020 byl ukončen pracovní poměr s PhDr. Miroslavem Bünterem (odchod
do důchodu). Paní Eva Tobolková nadále pro MKM externě pracovala jako mzdová
účetní.

2.1.1 Vzdělávání zaměstnanců
Pracovníci byli motivováni, aby si doplňovali a rozšiřovali svou kvalifikaci, a to ve
smyslu Standardu pro dobrou knihovnu (Standard pro dobrou knihovnu: metodický
pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a
informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými anebo provozovanými
obcemi a kraji na území České republiky), podle jehož indikátoru „pracovníci knihovny
a jejich vzdělávání“ „dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka
věnováno minimálně 48 pracovních hodin“.
K tomu byla umožňována účast pracovníků MKM na rozmanitých kurzech, seminářích,
workshopech a školeních, jako byly např. kurz znakové řeči či kurzy jazykové,
vzhledem k pandemické situaci ale převažovaly e-learningové formy.
V odd. výpůjčních služeb 10 zaměstnanců absolvovalo 380 hodin v 19 různých
kurzech, v oddělení naučné literatury 5 zaměstnanců absolvovalo 52 hodin v 5
různých kurzech. Pracovnice dalších oddělení pak absolvovaly 95 hodin v 7 různých
kurzech.
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3. Služby

3.1

Výpůjční služby

V roce 2020 bylo evidováno celkem 191 621 výpůjček, z toho bylo 95 902 výpůjček
beletrie a 38 239 výpůjček naučné literatury dospělým čtenářům, 284 prezenčních
výpůjček a 78 221 prolongací (více viz Roční výkaz o knihovně). Oproti roku 2019 byl
tak zaznamenán znatelný pokles celkového počtu výpůjček – o 44 690. Toto zjištění
má zcela jistě zásadní důvod v omezeních, související s pandemií, takže hledat určité
konotace i v takových objektivních faktorech, jako je úbytek počtu obyvatel města,
jejich dojíždění za prací, vzdělanostní struktura obyvatel, konkurence technologií,
jiných způsobů využití volného času atd., pro rok 2020 pozbylo smyslu.
Pro větší přehlednost níže je zveřejněn přehled o omezeních provozu MKM během
roku 2020 (v omezeném režimu v prostoru recepcí fungovala dvě výdejní okénka, ve
kterých bylo možno vracet výpůjčky a půjčovat předem objednané tituly, a to bez
možnosti vstupu do prostor knihovny a využívání dalších služeb). Během doby, kdy
bylo otevřeno, bylo v MKM od všech uživatelů a návštěvníků vyžadováno dodržování
všech nařízených hygienických opatření.

11. 3.
4. 5.
25. 5.
8. 6.
12. 10.
22. 10.
23. 11.
3. 12.
18. 12.
28. 12.

- úplně zavřeno
- otevřeno v omezeném režimu
- otevřeno, bez sobot
- otevřeno, včetně všech služeb
- otevřeno, zrušeny všechny akce
- úplně zavřeno
- otevřeno v omezeném režimu
- úplně otevřeno
- otevřeno v omezeném režimu
- úplně zavřeno
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3.2

Čtenáři a návštěvníci

V knihovně bylo v roce 2020 registrováno celkem 4447 čtenářů. Oproti roku 2019, kdy
byli registrováni celkem 5204 čtenáři, se jedná o úbytek celkem 757 čtenářů. Z
uvedeného množství registrovaných čtenářů bylo 3550 dospělých a 897 dětí do 15 let
(= oproti roku 2019 se jedná úbytek o 466 dospělých, resp. 248 dětí). V roce 2020 bylo
evidováno celkem 426 nových registrací (= úbytek oproti r. 2019 celkem o 385). Z
tohoto počtu bylo 104 nových registrací dětských čtenářů do 15 let věku.
Služeb MKM v r. 2020 využilo celkem 110 275 uživatelů (= úbytek oproti roku 2019 o
celkem 32 023 uživatelů), přičemž z tohoto počtu bylo 42 060 fyzických návštěvníků
(= úbytek oproti roku 2019 o 30 156) a 68 215 návštěvníků on-line služeb (= úbytek
oproti roku 2019 o 1867). Úbytek návštěvníků on-line služeb oproti r. 2019 byl relativně
malý, což jistě souvisí se situací, kdy aspoň část čtenářů buď intenzivněji, nebo
dokonce úplně poprvé využilo těchto služeb (zvláště v době, kdy poskytování služeb
bylo omezeno).
(Informace o návštěvnících dalších aktivit viz dále)

Fotografie dokumentuje, jak čtenáři dodržovali nařízená opatření v době, kdy fungovala jen
dvě výdejová okénka.

“Dobrý den, knihovníci, to je dobře, že vzpomínáte výročí našich známých spisovatelů. Mějte
se všichni hezky a buďte zdraví. Těším se, až mezi Vás zase přijdu a nějakou hezkou knížku si
vypůjčím. Váš čtenář Jan K.” (z komentáře na Facebooku MKM)
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3.3

Akvizice

Oddělení doplňování a zpracování fondu zajišťovalo získávání dokumentů do
knihovního fondu, a to především nákupem a dary. Informace o vydávané literatuře
byly získávány přímo od nakladatelů a vydavatelů. K tomu ale nebylo možno využít
doposud využívané návštěvy knižních veletrhů, které byly zrušeny nebo termíny jejich
konání byly odloženy. V průběhu roku 2020 tak bylo zaevidováno celkem 6 915 (v r.
2019 8 848) nových knihovních jednotek. Kvůli restrikcím v rámci opatření proti nákaze
se nakoupilo o 2933 svazků méně, než bylo plánováno. Tento výpadek byl aspoň
částečně nahrazen darovanými knihami od čtenářů. Přírůstky se průběžně
katalogizovaly, označovaly a balily tak, aby čtenáři měli každý týden k dispozici cca
100-200 nových titulů. Nově byly všechny knihy též označovány RFID kódy. Zároveň
byly zpracovávány také stolní společenské hry a elektronické zdroje ke knihám.
Vybrané knihy (nové přírůstky) beletrie, dětské literatury a naučné literatury byly
pravidelně čtenářům doporučovány na Facebooku.
Ve spolupráci s výpůjčními odděleními pracovnice tohoto oddělení též zajišťovaly
vyřazování opotřebované a neaktuální literatury. V r. 2020 tak bylo vyřazeno celkem
15 900 svazků (v r. 2019 16 660 svazků).
MKM nadále spolupracovala s Národní knihovnou ČR v oblasti Souborného katalogu
(přispívala prostřednictvím automatizovaných procesů záznamy svého knihovního
fondu a propojovala tak bázi Souborného katalogu s vlastním on-line katalogem),
stejně jako i v oblasti kooperace s bází Národních autorit Národní knihovny ČR.
Spolupráce byla v roce 2020 prohloubena, Národní knihovna ČR se na MKM obracela
mnohem častěji s požadavky na kontrolu a doplnění katalogizačních záznamů z jiných
knihoven. Je potěšitelné, že MKM je vnímána jako velice profesionální odborný
partner.
Po celý rok 2020 byla též nabízena a zajišťována služba balení knih a učebnic pro
veřejnost. Nejvíce této služby bylo využíváno v srpnu a v září (= souvislost se
začátkem školního roku). V roce 2020 do nových obalů se tak “obléklo” celkem 782
dokumentů.

3.4

Knihovní fond

Stav fondu
K 31. 12. 2020 bylo v MKM evidováno celkem 240 505 knihovních jednotek. Z tohoto
počtu bylo 99 076 knihovních jednotek naučné literatury, 103 307 knihovních jednotek
beletrie, 15 117 zvukových dokumentů a 1894 elektronických dokumentů. Do MKM v
průběhu roku 2020 docházelo celkem 204 titulů periodik (ve fondu pak bylo evidováno
celkem 740 titulů periodik a celkem 35051 jednotek periodik). Ve volném výběru se
nacházelo celkem 184 570 knihovních jednotek.

9

No, nebylo to lehké... I
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No, nebylo to lehké... II

3.5

Elektronické služby MKM

V r. 2020 bylo evidováno celkem 68 215 návštěvníků on-line služeb MKM (z toho 51
158 vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo MKM a 17 057 vstupů do
elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo MKM).

3.6

Donášková služba

Pracovníci MKM dlouhodobě spolupracují s mateřskými, základními a středními
školami v Mostě, stejně jako s mosteckými penziony pro seniory. Na základě smlouvy
o poskytování odborných bibliografických služeb pak zajišťují rozvoz knih a
metodickou činnost. Během roku 2020 byl zajišťován rozvoz knih do 12 školních
knihoven a 6 penzionů pro seniory. Do škol byl zajištěn rozvoz celkem 12krát v únoru
11

2020, do penzionů celkem 30krát (v lednu, únoru, květnu, červnu a září 2020). V
penzionech byla evidována cca stovka čtenářů.

3.7

RFID

V MKM se již od r. 2017 využívá knihovní automatizovaný systém „Tritius“ firmy
Lanius.
K zajištění lepší a kvalitnější ochrany a práce s fondem byl v r. 2019 v soutěži vybrán
dodavatel technologie RFID, která se v knihovně od podzimu 2019 a posléze v
průběhu roku 2020 postupně zaváděla (zprvu byly s bezpečnostním kódem
zpracovávány nové přírůstky, potom i “zpětně” knihovní jednotky v oddělení beletrie,
dětském oddělení a oddělení naučné literatury). Celkem bylo bezpečnostními kódy
zpracováno na 100 tisíc svazků.
Systém umožnil i v r. 2020 pokračovat v provádění služby odložení dokumentu na
poličku (pracovní název „Polička“), spočívající v on-line objednávce dostupného
dokumentu, který pak pracovníci MKM připravovali k vyzvednutí objednatelem. V
průběhu roku 2020 bylo takto připravováno cca 25–35 dokumentů týdně, v době
uzavření MKM nárazově i více, tedy četněji než v roce 2019.
Standardně byla prováděna excerpce novin a časopisů, průběžně byly zpracovávány
články a příspěvky o činnosti MKM.
Z redakce Mosteckého deníku bylo v létě 2020 do MKM převezeno množství
svázaných čísel deníku (z důvodu zrušení sídla redakce v Mostě) se záměrem tento
důležitý regionální titul v blízké budoucnosti převést do digitalizované podoby.
Pokračovaly i práce, sledující upřesnění historického vývoje MKM a přípravu oslav
100. výročí vzniku MKM (2023). Pro on-line “Slovník českých knihovníků” (na portále
Národní knihovny ČR) byl zpracován a posléze na internet zařazen životopisný
příspěvek o druhém řediteli MKM p. Zdeňku Hlavovi, ve stadiu přípravy jsou pak i další
příspěvky (L. Johnová ad.).

Každý čtvrtek byly obměňovány výstavky nových přírůstků v oddělení naučné
literatury i oddělení výpůjčních služeb (cca 10 měsíčně), v obou odděleních se
tradičně připravovaly ještě další tematické výstavky literatury (např. “Kalendáře
Mostecka” na začátku dubna 2020 v oddělení naučné literatury, za celý rok 13
výstavek), v oddělení výpůjčních služeb pak každou sobotu (za rok 2020 celkem 678
výstavek).
V oddělení naučné literatury bylo evidováno celkem 1637 dotazů BIS (bibliografickoinformační služby), v rámci služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno celkem 9
dotazů.

12

3.8

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Standardní službou čtenářům bylo poskytování odborné pomoci s vyhledáváním knih
a studijních materiálů, kterou využívali především studující středních a vysokých škol.
Dokumenty, které se ve fondu knihovny nenacházely, se objednávaly prostřednictvím
MVS. Takto bylo v r. 2020 z jiných knihoven kladně vyřízeno celkem 477 žádanek
čtenářů (požadavků na knihu z jiné knihovny - 1 žádanka = 1 vyžádaná kniha), do
jiných knihoven bylo z MKM kladně vyřízeno a zasláno celkem 176 požadavků.
Tato služba byla registrovaným čtenářům poskytována vesměs zdarma (pokud
půjčující knihovnou nebylo stanoveno jinak), poštovné a balné bylo hrazeno z rozpočtu
MKM. Vzhledem k omezení výpůjčních služeb knihoven v České republice bylo –
bohužel – v MKM omezeno i zajišťování MVS.
Zajímavý je pohled na knihovny, které si vyžádaly půjčení knih z MKM: kromě
nejbližších obecních knihoven regionu (což jsou tradiční uživatelé MVS), k těm
“nejvzdálenějším” patřily např. Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava,
Městská knihovna Uničov, Městská knihovna Lipník nad Bečvou, Městská knihovna
Skuteč či Městská knihovna Hranice. Toto vyhodnocení je zřejmě pozitivním odrazem
jak vhodné skladby a univerzálního dlouhodobého doplňování fondu, tak i zapojením
MKM do portálu Knihovny.cz (= větší povědomí uživatelů o fondu a možnosti
půjčování dokumentů z MKM).

Fotografie z dubnové porady vedení MKM, která – postupem doby – zřejmě nabude
historického významu, protože poznat aktéry v rouškách nebude jednoduché....
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4. Novinky v r. 2020
4.1

Knihovny.cz

V průběhu roku 2019 byly zahájeny přípravné práce, nutné pro zapojení knihovny do
projektu Centrální portál knihoven – www.knihovny.cz. Po podpisu smlouvy o
přistoupení k portálu se MKM od jara 2020 stala “zapojenou knihovnou”, což lze
pozitivně hodnotit jako další krok ke zviditelnění knihovny a jejích služeb.

4.2

Výměna svítidel

Během doby, kdy MKM byla uzavřena pro veřejnost, bylo v MKM vyměněno na 150
světelných nosičů za nové (ekonomičtější) s vyšší svítivostí.
“Dobré ráno knihovno, díky za vzpomínku”. (z komentáře na Facebooku MKM)

4.3

Kindlotéka

Firma Amazon v rámci projektu “Kindlotéka”, který přibližuje elektronické čtení dětem
v Česku a pomáhá u žáků vzbudit pomocí moderních technologií větší zájem o
literaturu, na základě hlasování svých zaměstnanců, rozhodla v r. 2020 zařídit
speciální čtenářský koutek v MKM. Ta se tak zařadila mezi první dvě Kindlotéky,
jejichž instalaci firma Amazon v České republice podpořila.
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4.4

E-knihy

V knihovně byla na sklonku roku 2019 zavedena služba půjčování elektronických
knih, a to na základě smlouvy s firmou e-Reading. Registrovaní uživatelé tuto službu
mohli využívat zdarma v rámci registračního poplatku (smluvní poplatek 49,- Kč za
jednu výpůjčku byl hrazen z rozpočtu knihovny, celkem bylo na tuto službu vynaloženo
71 491,- Kč). Stanovený limit 3 výpůjček za měsíc byl již v březnu 2020 navýšen na
počet 5 výpůjček, a to s ohledem na uzavření knihovny a zájem čtenářů půjčit si knihy
alespoň v elektronické podobě (ve výběru a nabídce firmy e-Reading /posléze
Palmknihy/ figurovalo celkem přes 7 000 titulů). Za rok 2020 služby využilo celkem
253 uživatelů, kteří si vypůjčili celkem 1468 elektronických knih. (Oproti r. 2019 se
jedná o nárůst o 90 uživatelů i nárůst počtu výpůjček o 763). Pro půjčování veřejnosti
byly k vypůjčení připraveny i tři čtečky e-knih.

4.5

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost

V průběhu roku 2020 bylo v MKM organizováno celkem 50 kulturních akcí (účast 1154
osob), 35 vzdělávacích akcí (účast 1107 osob). Dalších 111 akcí, kde knihovna nebyla
hlavním pořadatelem, se zúčastnilo celkem 1278 osob.

“Úžasná osobnost, díky za připomínku”. (z komentáře na Facebooku MKM)
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Za připomínku – a výčtově jen namátkou – stojí informace o těchto aktivitách
MKM:

4.5.1 Vánoční knížka pod stromeček
V MKM se – už tradičně – odměňovali věrní i noví čtenáři „Vánoční knížkou pod
stromeček“. I v roce 2020 se mohli čtenáři těšit na zajímavé kousky. Tu svou našli na
recepci ve dnech 17. – 22. prosince 2020. Počet 430 účastníků z řad dětí i dospělých
svědčí o stále rostoucím zájmu o tuto akci.
4.5.2 Burzy knih
se konaly v posledních letech pravidelně 4x ročně. V roce 2020 (v září) proběhla pouze
jedna – Podzimní burza knih, časopisů a hudebních nosičů. Celkem bylo prodáno
4764 dokumentů, z toho 3334 knih, 619 hudebních nosičů, 807 časopisů a 4 stolní
hry. Burzu navštívilo 318 lidí.
4.5.3 Exkurse
Tradičně byly zajišťovány exkurze či jednorázové lekce čtenářské gramotnosti pro
žáky a studenty základních a středních škol. 5 exkurzí či lekcí v oddělení naučné
literatury se zúčastnilo celkem 115 osob, v oddělení výpůjčních služeb bylo
realizováno 8 exkurzí, kterých se zúčastnilo 215 osob.
4.5.4 Kniha do vlaku
V rámci projektu Kniha do vlaku byla pravidelně doplňována knihovnička na
mosteckém vlakovém nádraží. V průběhu roku 2020 byla doplněna celkem 6431
knihami a 300 časopisy. Plánovaný nabídkový knižní regál na Aquadromu Most s
názvem Kniha k vodě nebyl v r. 2020 realizován.

Převážně v oddělení naučné literatury stanic veřejného Internetu využilo v průběhu
roku celkem 1124 uživatelů.
V roce 2020 se uskutečnilo celkem 8 kurzů, v nichž se vzdělávalo 110 seniorů.
V roce 2020 se v MKM uskutečnilo celkem 34 vzdělávacích kurzů, kterých se
zúčastnilo celkem 270 osob. Dále se uskutečnilo 5 přednášek, především
cestopisných. Prostory MKM byly dále využity k 18 komerčním pronájmům.

4.5.5 Dětský knihomol / Anketa SUK – čteme všichni
Hlasování o nejoblíbenější dětskou knihu vydanou v roce 2020. Hlas bylo možné dát
knížce domácího i zahraničního autora, beletrii i naučné literatuře pro děti a mládež.
Hlasovalo se elektronicky. Ze zaslaných hlasů bylo vylosováno 50 dětí, které dostaly
odměnou knihu. Soutěž, kterou pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J.
A. Komenského v Praze, probíhá již 28 let. Názor dětí a odraz jejich vkusu ve
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výsledcích soutěže, jsou cennými informacemi pro všechny učitele a knihovníky, kteří
se snaží o rozvoj dětského čtenářství.

4.5.6 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Projekt SKIP na podporu čtenářské gramotnosti. Jeho cílem je rozvoj čtenářských
návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Knihovna v období od listopadu
2020 do května 2021 připravovala pro prvňáčky návštěvu knihovny a pořádala další
akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstavu
apod.) Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka,
původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky
projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. (Ve školním
roce 2020/2021 je to kniha spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety
Žabkové – První školní výlet).

4.5.7 Pasování na čtenáře
Tradiční akce, při které noví malí čtenáři z druhých tříd základních škol z Mostu a okolí
skládají slavnostní čtenářský slib, se v roce 2020 nekonala a byla přesunuta na červen
2021.

4.5.8 Kamarádka knihovna
Celostátní soutěž o nejlepší dětské oddělení knihovny v České republice. Soutěž
organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod záštitou Ministerstva
kultury ČR a Národní knihovny ČR a koná se v pravidelných dvouletých intervalech.
V roce 2020 začala v září a probíhat bude až do června 2021. MKM se soutěže
pravidelně účastní a nevynechala ani tento, již 13. ročník.

4.5.9 Booko
je aplikace, obsahující neustále rostoucí knihovnu s interaktivními příběhy. Příběhy
jsou obohacenou verzí oblíbených dětských knih, ke kterým jsou přidány funkce
pomáhající rozvíjet čtenářské dovednosti dítěte. V Booko je i několik anglických
příběhů k trénování znalostí cizího jazyka. V MKM bylo v roce 2020 čtenářům
umožněno tuto aplikaci využít na několika tabletech k prezenčnímu vypůjčení.

4.5.10 Klub seniorů
Již v roce 2019 vznikl při Městské knihovně Most Senior klub č. 9, jehož členové se
pravidelně scházejí jednou v měsíci. Má 98 členů a významnou měrou zajišťuje aktivní
a účelné využívání volného času seniorů. V r. 2020 se uskutečnilo 6 schůzí Klubu.
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4.6

Infocentrum

bylo otevřené po celou otevírací dobu knihovny. Je vybaveno dvěma recepcemi s
počítači, telefony, tiskárnou a kopírkou, stejně jako i televizními obrazovkami, kde ve
smyčce probíhají informace o webových stránkách MKM, programech a akcích MKM
a představují se mediální partneři MKM. Na regály a stojany u vstupu do MKM jsou
umisťovány informační letáky, reklamní tiskoviny, noviny či propagační materiály řady
institucí a organizací z Mostu a okolí. Pro návštěvníky byl k dispozici i nápojový a
automat na kávu. V prostoru přízemí byly pro různé účely využívány učebny a kinosál.
Pracovnice infocentra zajišťovaly pronájmy, přednášky, kurzy, schůze, besedy a další
akce, stejně jako i propagaci MKM a jejích služeb, kopírování, laminování, prodej
vstupenek, prodlužování výpůjček čtenářům, atd.
V prostoru odpočinkových zón se návštěvníci mohli potěšit pohledem na živé
papoušky
(5 různých druhů, asi 50 exemplářů) a také zjistit, jak žijí „knihovnické“ včely – to je
ostatně republiková rarita MKM: včelí naučná stezka s obřími bannery ze života včel
a unikátní prosklený úl, kde je možné bezpečně pozorovat živé fungující včelstvo.

“Úžasné a chvályhodné!” (z komentáře na Facebooku MKM)

4.7

Propagace akcí

Byla zajišťována ve všech masmédiích v regionu, plakáty a papírové programy byly
umísťovány na desítkách míst v Mostě. V denním tisku bylo během roku 2020
zveřejněno celkem 105 článků a příspěvků s tématikou knihovny. Na Youtube bylo
zveřejněno 5 videí z cyklu Planetárium Online, které shlédlo celkem 1424 diváků .

4.8

Webové stránky MKM

V roce 2019 byla upravena struktura webu MKM. Technické řešení využívá redakční
systém Ticketware SE. Na základě zkušeností docházelo průběžně k úpravám a
vylepšení uživatelského rozhraní, přibyla tlačítka, funkce, odkazy. Další vývoj se
zaměřil též na optimalizaci kódu a přístupnost stránek pro handicapované uživatele.
K 1. prosinci 2019 byl zprovozněn dětský web (www.juniormost.cz), jehož
dodavatelem byly Reklamní agentury Daniel s.r.o. a Nexu s.r.o. Na přípravě webu a
jeho aktualizaci se podíleli pracovníci oddělení výpůjčních služeb MKM. Dětský web
se soustředí mj. na to, aby se děti naučily pracovat s on-line katalogem i komunikovat
s MKM. Návštěvníky provází webem velký kamarád malých čtenářů želvák Karel. Ten
dětem radí, jak se stát čtenářem a dostat opravdovou legitimaci do knihovny,
doporučuje knižní novinky a ukazuje, jaká dobrodružství na webovkách je možné zažít
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– třeba při různých soutěžích. Karel ovšem také doprovází návštěvníky stránek při
čtení informací ze světa knih, prohlížení fotografií, videí a mnoha dalších zajímavostí.
V roce 2020 provázel Karel děti – kvůli covidové situaci – především on-line akcemi,
jako byla autorská čtení se Sandrou Zlámalovou, Pavlem Bryczem, Zuzanou
Pospíšilovou či Markétou Harasimovou, soutěže „Milionářem v knihovně“ a „Na
slovíčko se slovíčky“, výstava „Knihovní skřítci a maskoti“, audiopohádka k Mikuláši –
„Čertovský minipříběh“ nebo on-line pomocníčci proti nudě „Omalovánky s hádankou“,
„Malý tvořivec“ či pohádkový příběh „Netopýří chmýří“.

4.9

Facebook MKM

byl pravidelně doplňován různorodými příspěvky, které pro propagaci knihovny a jejích
služeb korespondovaly se současnými trendy komunikace s veřejností. Na FB byly
zveřejňovány informace o nových přírůstcích knih a CD, a to jak v oddělení naučné
literatury, tak v oddělení výpůjčních služeb pro dospělé i děti. Každý měsíc byl tradičně
zveřejňován Citát měsíce nebo informace o využívání on-line katalogu, krátká
upozornění na výročí autorů, literární zajímavosti, pozvánky na akce nebo zprávy o
nových službách. Pravidelně byl též doplňován cyklus příspěvků o činnosti obecních
knihoven v regionu Most. Vedení knihovny také v roce 2020 realizovalo plán zavedení
Instagramu MKM, který patří k nejsledovanější sociální síti, hlavně mezi mladými lidmi.

Během roku 2020 byly čtenářům pravidelně rozesílány informační e-maily s
upozorněními na akce MKM.
Na YouTube bylo v r. 2020 zveřejněno 15 příspěvků o MKM, které mělo 2365
zhlédnutí (v r. 2019 celkem 7 příspěvků).
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5. Kino Kosmos
V roce 2020 na 703 promítání 157 filmů bylo evidováno celkem 14 434 diváků (=
průměr 20 diváků na jedno promítání). Nejnavštěvovanější film byl dokument „V síti“,
který shlédlo celkem 1 407 diváků, následovaly filmy „Příliš osobní známost“ (1 162
diváků) a „Chlap na střídačku“ (706 diváků).
Kino bylo v průběhu roku uzavřeno celkem 144 dní (10. 3. – 10. 5., 12. 10. - 31.12.).
Doba uzavření byla proto využita především k zajištění těch prací, které během
běžného nonstop provozu není možno provádět. Ve druhé polovině roku – v
souvislosti s převzetím tzv. Kinokavárny – byla provedena rekonstrukce předsálí, které
nově slouží jako pokladna s prodejem popcornu a základního nápojového sortimentu.
Pracovníci kina také provozovali webové stránky (kinomost.cz), pomocí nichž mohly
být on-line prodávány vstupenky, a interaktivní profily na Instagramu a Facebooku.
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6. Planetárium
Od ledna do března 2020 planetárium navštívilo celkem 975 návštěvníků, z toho 249
na 6 promítáních pro veřejnost a 726 žáků ve 34 promítáních pro školní a zájmové
skupiny. Od 11. března 2020 pak bylo uzavřeno. Tento stav trval i po 1. červenci 2020,
kdy byl celý objekt Repre uzavřen. Nicméně i poté proběhlo ještě celkem 10 akcí - 2
mimo prostory knihovny (ZŠ v Chomutově) a 8 v prostoru MKM – z toho 1 akce pro
veřejnost, pro účastníky 4 příměstských táborů a 3 výukové akce pro žáky škol,
kterých se zúčastnilo celkem 252 diváků. Za rok 2020 tak bylo realizováno celkem 50
astronomických popularizačních akcí pro 1227 diváků.

“Gratuluji, mostecká knihovna je prostě nejlepší!” (z komentáře na
Facebooku MKM)
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7. Regionální funkce
Výkon regionálních funkcí byl zajišťován dle smlouvy o přenesení regionálních funkcí
krajské knihovny podle § 11 odst. 3 knihovního zákona č. 257/2001 Sb., uzavřené se
Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, plněním zadaných úkolů, a to
celkem pro 26 knihoven regionu (z toho 3 profesionální). Pro výměnný fond bylo z
dotace Ústeckého kraje nakoupeno 526 svazků. Připraveno a rozvezeno do knihoven
regionu bylo celkem 48 souborů s celkem 2 435 svazky. (Více viz Závěrečná zpráva
k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2020 a Statistický výkaz výkonu
regionálních funkcí).
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8. Povinně zveřejňované údaje podle zákona o svobodném
přístupu k informacím
Z “Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020”:
1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2020 byla podána jedna žádost.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2020 nebylo vydáno žádné rozhodnutí.

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2020 nebylo podáno žádné odvolání.

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti povinného subjektu
Žádný rozsudek soudu nebyl v roce 2020 vydán.
5. Výčet poskytnutých výhradních licencí
V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
6. Počet stížností podaných podle §16a zákona č.106/1999 Sb.
V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace
dle § 16a.
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9. Závěr:
I přes nepříznivou situaci v roce 2020 byla Městská knihovna Most, p. o.
nepřehlédnutelnou kulturní a vzdělávací institucí, která v duchu svého poslání sloužila
občanům a důstojně reprezentovala statutární město Most.
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10. Přílohy:
1. Roční výkaz o knihovně
2. Seznam pracovníků MKM 2020
3. Závěrečná zpráva k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce
2020
4. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 2020

Pozn.: Definice dle NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro
kulturu):
viz Deník knihoven (statistikakultury.cz)

Výroční zpráva Městské knihovny Most za rok 2020
Sestavil autorský kolektiv (Bc. Petr Petrik, Jitka Belancová, Zdena Macková, PhDr. Miroslav
Bünter, Martin Frána a další).
© Městská knihovna Most 2021
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Příloha 1

26
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Příloha 2
Seznam zaměstnanců MKM, kteří v r. 2020 pracovali v MKM (v abecedním
pořadí, bez akademických a jiných titulů, bez uvedení funkce)

Bánovská Kateřina

Libová Lýdia

Belancová Jitka

Loukota Vít

Breuerová Romana

Macková Zdena

Bünter Miroslav (do 26.11. 2020)

Manertová Radka

Černochová Šárka

Marinčák Pavel

Danyiová Milada

Mottlová Lenka

Drahošová Barbora

Nováková Vítězslava

Frána Martin

Petrik Petr

Glücková Lenka

Petriková Dana

Jeřábková Marta

Součková Daniela

Jílková Jitka

Svoboda Jakub

Jirmusová Hana

Šaffová Kateřina

Kimlová Naděžda

Šolcová Olga

Kočkošová Alena

Štolbová Martina

Komárková Karla

Teclová Anna

Konopásek Josef

Tobolková Eva

Koranda Matěj

Topinková Jitka

Král Petr

Vavřincová Nikol

Kuncová Romana
Kusá Hana
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Příloha 3
Závěrečná zpráva k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2020
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Příloha 4
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 2020
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