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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 Most. 

MKM je zařazena v evidenci veřejných knihoven Ministerstva kultury ČR pod č. 80713, sigla 

MOG 001. I v r. 2019 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. 2019 nezměnila, MKM měla pro veřejnost otevřeno celkem 35 hodin 
týdně.  Výsledky činnosti MKM v roce 2019 lze vyhodnotit jako úspěšné. MKM obhájila své 
nezastupitelné místo na mapě kulturního života ve městě. O tom svědčí jak statistické údaje, 
tak i spokojenost čtenářů a návštěvníků s poskytnutými službami.  
 

Usnesením zastupitelstva statutárního města Most č. ZmM/0284/6/2019 ze dne 19. 9.2019 byla 

podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění) a podle § 27 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) 
upravena zřizovací listina knihovny.   

 

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 

 

Na pozici asistentky ředitele nastoupila 1. listopadu 2019 ing. Romana Kuncová. Na místo 
účetní nastoupila 1. prosince 2019 sl. Barbora Drahošová. Paní Eva Tobolková bude nadále pro 

MKM externě pracovat jako mzdová účetní. 
Jako vítaná pomoc byla hodnocena práce 3 dobrovolníků (odpracováno celkem 230 hodin), 

posléze 3 brigádníků (odpracováno celkem 98 hodin), kteří pracovali zejména na úkolech, 
spojených se zpracováním či vyřazováním fondů.  

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 a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky), 
podle jehož indikátoru „Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání“ je „dalšímu odbornému 
vzdělávání na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin ročně“.  
 

K tomu byla umožňována účast pracovníků MKM na rozmanitých kurzech, seminářích, 
workshopech a školeních, jako byly např. Knihovny.cz, Proč ještě nepůjčujete e-knihy?, 

Databáze, Ověřování informací v 21. století, Jak efektivně spravovat knihovnu na Facebooku  
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(Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.), Média a my (Akademie Lidových novin), Profese 

knihovníka, Wikipedie, Archivy, knihovny a muzea v digitálním věku, školení katalogizace 
RDA, 12. výroční seminář Souborného katalogu ČR (Národní knihovna ČR), Lokální historie 
v knihovnách (Městská knihovna Hradec Králové) či kondiční kurzy Word, Excel a 

PowerPoint. 

V rámci dojednané spolupráce s Městskou policií Most byl pro zaměstnance MKM realizován 
kurs sebeobrany. K získání pracovních zkušeností a nových inspirací či námětů posloužily i 

pracovní exkurze v Krajské vědecké knihovně Karlovy Vary a v Oblastním archivu Most, stejně 
jako i pracovní kontakty s Oblastním muzeem a galérií Most, p. o., Muzeem města Ústí  
nad Labem či návštěvy knižních veletrhů (Praha, Plzeň, Havlíčkův Brod, nově Tabook 

v Táboře).  

3. SLUŽBY 

3.1. Výpůjční služby 

V roce 2019 bylo evidováno celkem 236 311 výpůjček, z toho bylo 148 244 výpůjček beletrie 
a 58 356 výpůjček naučné literatury, 275 prezenčních výpůjček a 63 852 prolongací (více viz 
Roční výkaz o knihovně). Oproti roku 2018 byl zaznamenán mírný pokles celkového počtu 
výpůjček. Toto zjištění má jistě určité konotace v takových faktorech, jako je úbytek počtu 

obyvatel města, jejich dojíždění za prací, vzdělanostní struktura obyvatel, konkurence 

technologií, jiných způsobů využití volného času atd., a zřejmě by stálo za detailnější analýzu.    
  

3.2. Čtenáři a návštěvníci 
V knihovně bylo v roce 2019 registrováno celkem 5204 čtenáři (což bylo 7,62 % z obsluhované 
populace – pro srovnání: Karlovy Vary 6,23 %, Městská knihovna Frýdek Místek 12,21 %, 
Městská knihovna Mladá Boleslav 17,39 %, Knihovna města Hradec Králové 15,93 %). Oproti 

roku 2018 (celkem 5 222) jde o statisticky nevýznamný úbytek (o 18 registrací). 
 

Z uvedeného množství registrovaných čtenářů bylo 4029 dospělých a 1175 dětí do 15 let.  
Zajímavostí jistě je, že z celkového počtu registrovaných čtenářů nejvíce bylo dětských čtenářů 
do 15 let (22,5 %), v převaze byly čtenářky (63 %), nejvíce – mimo dětí - bylo čtenářů ve 
věkové kategorii 40 – 49 let (14,5 %).   

 

Oproti r. 2018 byl v r. 2019 zaznamenán nárůst nově registrovaných čtenářů – celkem o 46  

(v r. 2018 765, v r. 2019 celkem 811, z toho 222 do 15 let), což je jistě pozitivní informace, 

stejně jako i při porovnání počtu dospělých čtenářů, registrovaných v r. 2019 (4 016), kdy oproti 

r. 2018 (3 956) byl zaznamenán nárůst o 60 osob).  

 

Služeb MKM v r. 2019 využilo celkem 142 298 uživatelů, přičemž z tohoto počtu bylo 72 216 

fyzických návštěvníků a 70 082 návštěvníků on-line služeb.  

 
(Informace o návštěvnících dalších aktivit viz dále) 
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3.3. Elektronické služby MKM 

V r. 2019 bylo evidováno celkem 70 082 návštěvníků on-line služeb MKM (z toho 54 109 

vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo MKM a 15 973 vstupů do elektronického 
výpůjčního protokolu z prostoru mimo MKM). 

3.4. Donášková služba  
Během roku 2019 byl pravidelně zajišťován rozvoz knih do 11 školních knihoven a 6 penzionů 
pro seniory. Do škol byl zajištěn rozvoz celkem 33krát, do penzionů celkem 60krát. 
V penzionech bylo evidováno 86 čtenářů.    

3.5. 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. 2019 z jiných knihoven vyřízeno celkem 284 žádanek čtenářů (požadavků na 
knihu z jiné knihovny - 1 žádanka = 1 vyžádaná kniha), oproti r. 2018 (226 zápůjček) bylo tedy 
zaznamenáno navýšení o 57 zápůjček z jiných knihoven.  

Z jiných knihoven bylo obdrženo celkem 587 požadavků, kladně vyřízeno bylo 580. Tato 
služba byla registrovaným čtenářům poskytována vesměs zdarma, pokud půjčující knihovnou 
nebylo stanoveno jinak.  
 

4. DALŠÍ SLUŽBY  
V MKM se 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 začíná postupně zavádět (nové přírůstky).    
Systém umožnil i v r. 2019 pokračovat v provádění služby odložení dokumentu na poličku 
(pracovní název „Polička“), spočívající v on-line objednávce dostupného dokumentu, který 
pak pracovníci MKM připravují k vyzvednutí objednatelem. V průběhu roku 2019 bylo takto 
připraveno průměrně cca 25 dokumentů týdně. 

Standardně byla prováděna excerpce novin a časopisů, průběžně byly zpracovávány články a 
příspěvky o činnosti MKM.  
 

Byly zahájeny i práce, sledující upřesnění historického vývoje MKM a přípravu oslav 100. 
výročí vzniku MKM. 
  

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 tématické výstavky literatury, v dětském oddělení pak každou sobotu.     
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811
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4.1. 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, vydavatelů i pravidelnou návštěvou veletrhů. V průběhu roku 2019 tak bylo 

zaevidováno celkem 8 848 nových knihovních jednotek. Přírůstky se průběžně katalogizovaly, 
označovaly a balily tak, aby čtenáři měli každý týden k dispozici 150-180 nových titulů. 
Vybrané knihy byly pravidelně doporučovány na Facebooku. 
Ve spolupráci s výpůjčními odděleními pracovnice tohoto oddělení též zajišťovaly vyřazování 
opotřebované literatury. V r. 2019 bylo vyřazeno celkem 16 660 svazků, což je o čtvrtinu více 
než v roce 2018.  Tuto skutečnost lze označit za jednu z přípravných prací, spojených s plánem 
stěhování MKM do Repre.  
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. Pro katalogizátory MKM (i pro 
kolegyně z muzejních knihoven regionu) byla v r. 2019 zajištěna metodická návštěva 
pracovníků Souborného katalogu ČR v MKM. 
Na podzim 2019 byla péčí pracovnic oddělení připravena výstavka „Zajímavosti z knih“. 
 

4.2. Knihovní fond 

K 31. 12. 2019 bylo v MKM evidováno celkem 237 681 (v r. 2018 celkem 245 493) knihovních 
jednotek. Z tohoto počtu bylo 101 561 knihovních jednotek naučné literatury, 107 796 

knihovních jednotek beletrie, 15 422 zvukových dokumentů a 1920 elektronických dokumentů. 
Do MKM v průběhu roku 2019 docházelo celkem 211 titulů periodik (ve fondu je pak 

evidováno celkem 725 titulů). Ve volném výběru se nacházelo celkem 190 042 knihovních 
jednotek. 

 

 
 

53707

72216

Počty fyzických návštěvníků MKM 
2018 - 2019 celkem

2018

2019
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4.3. Novinky v r. 2019 

V knihovně byla zavedena služba půjčování elektronických knih, a to na základě smlouvy 
s firmou e-Reading. Registrovaní uživatelé tuto službu mohli využívat zdarma (poplatek 49,- 

Kč za jednu výpůjčku byl hrazen z rozpočtu knihovny). Služby využilo za rok 2019 celkem 163 

uživatelů, kteří si vypůjčili celkem 705 elektronických knih. Pro půjčování veřejnosti byly 
připraveny i tři čtečky e-knih. 

 

Ve spolupráci s organizací Tichý svět o.p.s. byla k dispozici u výpůjčního pultu služba, která 
nabízí tlumočení znakového jazyka a on-line přepis mluvené řeči do textu pro lidi s poruchou 

sluchu. 

 

V 1. patře MKM nainstalována čtecí lupa pro zrakově postižené, což je digitální čtecí zařízení 
s hlasovým výstupem a významná kompenzační pomůcka.  
 

Pro lepší orientaci čtenářů a návštěvníků byly provedeny nové tematické polepy schodů. 
 

V letních měsících 2019 byla vybudována nová část internetové páteřní sítě pro výpůjční 
oddělení. 
 

V průběhu roku byly dokoupeny další počítače a notebooky, stejně jako i prvky nového nábytku 
téměř do všech oddělení. 
 

V roce 2019 na dámské toaletě byl instalován přebalovací pult (pro budoucí návštěvníky?). 

Byla navázána dlouhodobá spolupráce s organizací Woman for Woman a s Vysokou školou 
finanční a správní Most. 
 

V průběhu roku byly zahájeny přípravné práce, nutné pro zapojení knihovny do projektu 
Centrální portál knihoven – www.knihovny.cz.  S představiteli portálu byla podepsána smlouva 
a dodatek o přistoupení k portálu.  
 

237 241

238 422

234 273

245 493

237 681

2015 2016 2017 2018 2019

Celkový stav knihovního fondu (2015 - 2019)

http://www.knihovny.cz/
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Pro větší bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců MKM byla na vybraných místech MKM 

nainstalována „panic tlačítka“ a nakoupeny i obranné spreje. Ke stejnému účelu byl prostor 
recepce nově vybaven kamerovým systémem.  
 

Byla provedena úprava většího atria, včetně jeho vybavení židlemi, stolky, kreslící tabulí, 
skákacím panákem apod., tak, aby v něm návštěvníci mohli pobývat od jara do pozdního 
podzimu. 

 

 
 

 

4.4. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
V průběhu roku 2019 bylo v MKM organizováno celkem 98 kulturních (5 962 účastníků) a 186 

vzdělávacích akcí (4 497 účastníků), u dalších 115 akcí (5 360 účastníků) MKM byla 
spolupořadatelem.  
 

4.5. Za připomínku – a výčtově jen namátkou – stojí informace o těchto 
aktivitách:            

29. března 2019 byla – poprvé v historii Městské knihovny Most - organizována Noc 
s Andersenem, které se kromě organizátorů zúčastnilo celkem 15 dětí.  
 

Tradičně byly organizovány Burzy vyřazených knih, časopisů a hudebních nosičů, v r. 2019 

proběhly celkem 4 (prodáno celkem 12 161 dokumentů).   
 

Tradičně byly zajišťovány exkurze či jednorázové lekce čtenářské gramotnosti pro žáky a 
studenty základních a středních škol. 17 exkurzí či lekcí v oddělení naučné literatury se 

zúčastnilo celkem 399 osob, 135 exkurzí či lekcí v oddělení výpůjčních služeb se zúčastnilo 
3 828 osob. 
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Společně se Science Centrem IQpark Liberec v období od 1. června do 31. srpna 2019 byla 
připravena pro děti i dospělé tematická výstava, která byla hodnocena velice pozitivně. Na akci 

byla zaznamenána účast 1647 osob. (Pro velký zájem se plánuje obdobná výstava i v r. 2020).  

S pozitivní odezvou se setkala autorská čtení pro žáky základních škol a školek, např.  
se Sabrinou D. Harris, Markétou Harasimovou, Petrou Martiškovou nebo Martinem Kavkou. 

V roce 2019 se realizovala spolupráce s Magistrátem města Most v rámci projektu Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání II (MAP II ORP Most) v oblasti podpory čtenářské 
gramotnosti. Byla podpořena autorská čtení, besedy či soutěže, stejně jako i projekt  

„O nejkrásnější básničku“.  

V roce 2019 se v MKM uskutečnilo celkem 34 vzdělávacích kurzů (jazykové, o bylinkách, o 
Kouzelném světě opery, kurzy jógy a kurzy počítačové gramotnosti pro seniory a nejširší 
veřejnost), kterých se zúčastnilo celkem 270 osob. Dále se uskutečnilo 28 přednášek, především 
cestopisných. Prostory MKM byly dále využity k 84 komerčním pronájmům. 

V roce 2019 probíhaly literární soutěže „Poznáváme Most horem dolem (i co je kolem)“ a „Kdo 
běhá a sportuje, o své zdraví pečuje“, znalostní soutěž pro děti „Milionářem v knihovně“, 
v MKM proběhla i prosincová návštěva Mikuláše, čerta a anděla. 

Tradičně i v MKM probíhala anketa Dětský knihomol, což je elektronické hlasování o 
nejoblíbenější dětskou knihu, vydanou v daném roce. (Anketu pořádá Národní pedagogické 
muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze).  

 

V rámci projektu Kniha do vlaku byla pravidelně doplňována knihovnička na mosteckém 
vlakovém nádraží. V letních měsících byl zajištěn nabídkový regál na Aquadromu Most 
s názvem Kniha k vodě. Obě místa byla v průběhu roku 2019 doplněna 8765 knihami a 441 

časopisy. 
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Pasování na čtenáře  
Tradiční akce, při které noví malí čtenáři z druhých tříd základních škol z Mostu a okolí skládají 
slavnostní čtenářský slib, se zúčastnilo 640 dětí z 30 tříd 12 základních škol (za doprovodu 60 
pedagogů a asistentů) 
 

 
 

 

Klub seniorů - 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. 2019 se uskutečnilo 6 schůzí Klubu. 
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Společnost Post Bellum, o.p.s., v rámci projektu Paměť národa natočila v MKM rozhovory 

se čtyřmi seniory z Mostecka (M. Hrabákem, S. Štýsem, E. Nebesářovou, E. Hochhauserovou) 

a zdokumentovala jejich životní příběhy.  
 

 
 

 

S příznivými reakcemi posluchačů se setkala i dubnová přednáška RNDr. Jiřího Grygara, 
CSc. „Nepotřebná astronomie, aneb jednou z ní vlády budou vybírat daně“ (konala se 
v kinosále MKM). 
  

 
 

 

 

 

https://www.denik.cz/galerie/foto.html?mm=jiri-grygar170616&back=2742067901-36-1&photo=1
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MKM se úspěšně prezentovala i na Dni magistra Edwarda Kellyho na mosteckém Hněvíně a 
na Mosteckých slavnostech u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. 
 

 

  

 

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. 

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 zveřejněno celkem 163 článků a 
příspěvků s tématikou knihovny.  

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 
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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 agentura Daniel s.r.o. a Nexu s.r.o. Na přípravě obsahu webu 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. 

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, pozvánky na akce nebo zprávy o nových službách. 
Pravidelně byl též doplňován cyklus příspěvků o činnosti obecních knihoven v regionu Most. 

Vedení knihovny zvažuje také o zavedení Instagramu MKM, který patří k nejsledovanější 
sociální síti, hlavně mezi mladými lidmi. 
Na Facebooku knihovny byl (jako příspěvek k 100. výročí 1. knihovnického zákona z r. 1919) 

zveřejňován seriál 100 článků (autor PhDr. Miroslav Bünter).  
 
Během roku 2019 byly čtenářům pravidelně zasílány informační e-maily s upozorněními na 
akce MKM.         

Na internetovém serveru pro sdílení videosouborů YouTube bylo v r. 2019 zveřejněno celkem 
7 příspěvků o činnosti MKM. 

 

5. KINO KOSMOS 

V roce 2019 navštívilo 42 534 platících diváků, což byla nejvyšší návštěvnost za celou dobu 

existence kina!    

Průměrná návštěvnost na jedno představení v roce 2019 byla 37 diváků. 

Jako nejúspěšnější se ukázal být film „Ženy v běhu“, který shlédlo 3 832 platících diváků.  
Průměrná návštěvnost na jedno představení byla 166 diváků.  

V kině byly zajištěny i dopolední projekce pro mateřské školky a projekce pro seniory, stejně 
jako i přednášková a zábavná pásma pro školy (Svět kolem nás, Planeta země, Kouzelná 
planeta) nebo výchovné koncerty. V kině byly realizovány zábavné pořady: Na stojáka, 
Kouzelná školka, divadelní představení, vystoupení Zdeňka Izera, Miroslava Donutila a 

speciální Youtuberské projekce.  
V listopadu 2019 byl po rekonstrukci otevřen malý sál s plnohodnotnou digitální technologií. 
Pracovníci kina také provozovali webové stránky (kinomost.cz), pomocí nichž mohly být on-

line prodávány vstupenky, a interaktivní profily na Instagramu a Facebooku.   

6. PLANETÁRIUM  
Během roku 2019 planetárium navštívilo celkem 3925 návštěvníků (oproti r. 2018, kdy 
planetárium navštívilo celkem 3 698 osob, se jedná o nárůst o 227 návštěvníků ), nejčastěji 
žáci škol z okresů Most a Chomutov (2707). Za umělou hvězdnou oblohou ovšem přijely i 
skupinky návštěvníků až z Plzně nebo Březové u Sokolova (!). Školní kolektivy mohly vybírat 
z nabídky 6 různých pořadů, přizpůsobených věku žáků. Největší návštěvnost měl pořad 
„Hvězdná povídání pro děti“ a pořad o aktualitách na nebi „Co svítí v noci na obloze“. 
V Planetáriu bylo uspořádáno za rok 2019 celkem 166 akcí.    

http://www.juniormost.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Server
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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 (více viz Závěrečná zpráva 
k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019 a Statistický výkaz výkonu 
regionálních funkcí)  

8. POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  

 

Počet podaných žádostí o informace: 0, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0, počet 
podaných odvolání proti rozhodnutí:0, opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí: 0, výčet poskytnutých výhradních licencí: 0, počet 
stížností podaných podle § 16a: 0. 
 

9. ZÁVĚR 

 

Statistické výsledky činnosti MKM v roce 2019 prokázaly mírný růst v řadě ukazatelů 

nebo naznačily trend zastavení poklesů. Tato číselná vyjádření však nejsou jedinými 
ukazateli činnosti, jakkoli důležité vpravdě jsou. Výpovědní hodnotu bezesporu mají 
např. i pozitivní ohlasy čtenářů a návštěvníků, nemluvě o dalších, např. 
benchmarkingových indikátorech.  
Proto se dá konstatovat, že v hodnoceném roce MKM byla pevnou součástí kulturního 
života ve městě a potvrdila, že je „dobrou adresou“ pro řadu občanů města, a to i přesto, 
že (statisticky) jen necelých 8 procent obyvatel města bylo jejími registrovanými čtenáři.    
 

10. PŘÍLOHY  
1. Roční výkaz o knihovně 

2. Porovnání některých výsledků činnosti MKM s celorepublikovými statistickými údaji     
            dle indikátorů 

3. Seznam pracovníků MKM 2019 

4. Závěrečná zpráva k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019 

5. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  
6. Z Knihy Napište nám (ohlasy čtenářů)  
7. Definice dle NIPOS (Národní informační a poradenské středisko  
            pro kulturu) 
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Příloha 1: 
Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12 – 01 
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Příloha 2: 
Porovnání některých výsledků činnosti MKM s celorepublikovými statistickými údaji 
dle indikátorů (městské a obecní knihovny – celkem 17 | rok 2018 | obsluhovaná populace 

více než 40 000 obyvatel). Zdroj: Benchmarking knihoven 

 

Indikátor 

 

MK Most 

 

Průměr 
skupiny 

 

Objem knihovního fondu na 1000 obyvatel 3 358 3 175 

% obnovy knižního fondu 4,21 4,4 

Objem přírůstků na 1000 obyvatel 141,4 129,6 

Plocha knihovny pro uživatele v m2 na 1000 obyv. 45,89 33,10 

Počet hodin pro veřejnost týdně 35 49,61 

Registrovaní čtenáři - % z obsluhované populace 7,62 11,7 

Registrovaní čtenáři do 15 let - % z obsluhované 

populace mládeže do 15 let 

13,02 23,2 

Počet výpůjček na registrovaného čtenáře 46,8 48,5 

Obrat knihovního fondu+) 1,06 1,9 

Náklady na pořízení knihovního fondu (tradiční 

dokumenty) na výpůjčku 

25,19 27,4 Kč 

Počet návštěv na jednu provozní hodinu 36,48 21,15 

% osobních nákladů z celkových provozních 

nákladů 

55,34 69,34 

% výdajů na knihovnu z celkových výdajů 

zřizovatele 

1,18 1,16 

+)Indikátor obratu ukazuje, kolikrát byla každá knihovní jednotka v průměru půjčena během jednoho roku. Obecně platí, že 
čím intenzivněji je knihovní fond využíván, tím vyšší je hodnota indikátoru obratu. Vysoký obrat je pozitivní zprávou pro 
knihovnu, protože ukazuje, že doplňování knihovního fondu odpovídá požadavkům uživatelů. Na druhé straně příliš vysoká 
hodnota obratu může naznačovat, že pro uživatele, může být obtížné získat požadované dokumenty, protože jsou častěji  
půjčeny.  
Vzorec výpočtu indikátoru:  

obrat = počet výpůjček / počet knihovních jednotek     
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Příloha 3 

Seznam zaměstnanců MKM, 
(kteří v r. 2019 pracovali v MKM, v abecedním pořadí, bez akademických a jiných titulů, bez uvedení funkce) 

 

 

Bánovská Kateřina 

Belancová Jitka 

Breuerová Romana 

Bünter Miroslav 

Černochová Šárka 

Danyiová Milada 

Drahošová Barbora 

Frána Martin 

Glücková Lenka 

Jeřábková Marta 

Jílková Jitka 

Jirmusová Hana 

Kimlová Naděžda 

Kočkošová Alena 

Konopásek Josef 
Koranda Matěj 
Král Petr 
Kuncová Romana 

Kusá Hana 

Loukota Vít 
Macková Zdena 

Manertová Radka 

Marinčák Pavel 

Mottlová Lenka 

Nováková Vítězslava 

Petrik  Petr 

Petriková Dana 

Růžičková Lenka 

Součková Daniela 

Svoboda Jakub 

Šolcová Olga 

Štolbová Martina 

Teclová Anna 

Tobolková Eva 

Topinková Jitka 

Vavřincová Nikola 
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Příloha 4 

Závěrečná zpráva k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019 

Název projektu: 

Zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Most v roce 2019 

Příjemce dotace: Jméno statutárního zástupce: 

Městská knihovna Most, příspěvková organizace Bc. Petr Petrik, ředitel knihovny 

Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1): 

19/SML0393 

Popis realizace projektu: 

     Městská knihovna Most je knihovnou, která je pověřená výkonem regionálních funkcí v regionu Most.  

Projekt je financován z prostředků Krajského úřadu v Ústí nad Labem. 
V rámci zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2019 Městská knihovna Most bezúplatně poskytovala 
knihovnické služby v tomto rozsahu:  
- poradenská a konzultační činnost  
- vzdělávání pracovníků základních knihoven 

- pořádání porad  
- tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů  
- pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů knihoven  
- podpora při zpracování statistiky  
- zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce 

- činnost napomáhající rozvoji knihoven a jejich knihovnických a informačních služeb 

Kvalitativní výstupy projektu: 

     Městská knihovna Most v rámci výkonu regionálních funkcí obsluhuje 26 knihoven, z toho 3 městské 
knihovny a 23 místních lidových knihoven. Ve všech městských knihovnách a 18 místních lidových 
knihovnách mají návštěvníci k dispozici počítače s napojením na Internet. V knihovnách, kde počítače 
nejsou, je Internet přístupný na obecním úřadě.  
     Vzhledem k tomu, že v minulých letech byla značně snížena částka určená k zajištění výkonu 
regionálních funkcí (původně 970 000 Kč), musela Městská knihovna Most mimo jiné snížit i pracovní 
úvazek na tuto činnost a částku určenou na nákup knih. Největší problémy s financováním regionálních 
funkcí regionu Most začaly v roce 2018. Přestože byl v roce 2018 celkový rozpočet pro náš region navýšen 
ze 730.000 Kč (z roku 2017) na 769.000 Kč, částka nepokryla financování výkonu RF. 
Důvodem bylo rozhodnutí vlády z roku 2017 navýšit platové tarify zaměstnanců ve veřejné sféře výrazněji 
než kdykoliv předtím. Ani po navýšení rozpočtu o 39.000 Kč tato částka nepokryla prostředky na platy 
včetně odvodů. Z tohoto důvodu byl ovlivněn nákup knihovního fondu pro výměnné soubory. Z vlastních 
zdrojů financovala knihovna regionální funkce částkou 38.259 Kč. Jednalo se o nákup knih. 
V roce 2019 se tato situace ve zhoršené míře opakovala. Pro tento rok byla přidělena mostecké knihovně na 
výkon RF částka 767.000 Kč. Knihovna ze svých prostředků financovala nákup knih pro regionální funkce 
částkou 53.557 Kč. 
     V současné době regionální funkce zajišťují 2 pracovnice s celkovým úvazkem 1,5 (dříve úvazek 2). 
     V průběhu roku 2019 byly knihovnám poskytnuty 63 konzultace, uskutečněno 65 metodických návštěv a 
bylo zpracováno 30 statistických výkazů včetně sumářů o činnosti městských knihoven, místních lidových 
knihoven a sumáře regionu Most za rok 2018. K těmto výkazům byl vypracován komentář s rozborem 

činnosti knihoven. Konzultace byly poskytovány ohledně vyplňování statistických výkazů KULT(MK)12-01 

a na klasické knihovnické činnosti. Metodické návštěvy se týkaly pomoci se zpracováním knih                         
do automatizovaného knihovního systému Clavius, aktualizace fondu a kontroly vedení Deníku knihovny. 
     V obecních knihovnách, které si zakoupily knihovnický program Clavius (Želenice, Braňany, Nová Ves 
v Horách, Brandov), pokračovalo zpracování jejich fondu do tohoto programu. Metodička knihovníkům 
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s touto činností pomáhala. Zároveň s vkládáním byl aktualizován fond knihoven, opotřebované a zastaralé 
knihy byly vyřazovány, bylo opravováno značení naučné literatury (mezinárodní desetinné třídění), 
v případě potřeby byly knihy nově označeny a obaleny.  

V knihovnách v Želenicích a v Brandově byly knihy již do programu vloženy, knihovny mohou od roku 

2020 začít půjčovat přes automatizovaný výpůjční systém. Ten funguje v našem regionu ve všech městských 
knihovnách (Most, Litvínov, Lom, Meziboří) a v některých obecních (Obrnice, Malé Březno, Klíny). 

Vkládání knih v ostatních výše uvedených knihovnách bude pokračovat i v r. 2020. 

     Obce financují vybavení svých knihoven (nákup regálů, nábytku, počítačové techniky).                               
V roce 2019 knihovna v Líšnici získala nové prostory, které prošly rekonstrukcí. V knihovně byly vyřazeny 
zastaralé a opotřebované knihy. 

Do knihovny v Korozlukách byly obecním úřadem zakoupeny nové regály na knihy, zastaralé a 
opotřebované knihy byly vyřazeny. 

     V roce 2019 bylo knihovnám regionu v rámci výměnných souborů půjčeno celkem 79 souborů 
s celkových počtem 4 030 svazků knih. O knihy je mezi čtenáři velký zájem. Knihovníci mají možnost si 
knihy vybrat nejen přímo v Městské knihovně Most, mohou objednávat také telefonicky nebo e-mailem. 

Následně jsou jim knihy načteny a připraveny do souborů, které potom metodička rozváží do jednotlivých 
knihoven nebo si pro ně jezdí knihovníci nebo starostové obcí osobně.  

     V roce 2019 bylo v rámci regionálních funkcí do výměnného fondu zakoupeno 533 svazků knih. 

Knihy jsou vybírány a objednávány podle potřeb a požadavků knihoven.  

Spolupráce s jednotlivými dodavateli probíhá na vysoké úrovni, za léta spolupráce s nimi naše knihovna 
získala rabaty na nákup knih. Po dodání jsou všechny knihy opatřeny přírůstkovým číslem, zpracovány a 
vloženy do knihovního programu Tritius, označeny a obaleny. 

Kvantitativní výstupy projektu: 

počet obsluhovaných knihoven - 26  

počet konzultací - 63 

počet metodických návštěv - 65 

zpracované statistické výkazy včetně sumářů o činnosti knihoven - 30 

přírůstek knihovního fondu - 533 svazků 

úbytek knihovního fondu – 1 519 svazků 

počet výměnných souborů - 79 

počet svazků v souborech – 4 030                                                                                                       

 

Přínos projektu pro cílové skupiny: 

     O knihy z výměnných fondů je mezi knihovnami regionu Most a jejich čtenáři velký zájem. Na nákup 
nových knih do svých knihoven mohou přispívat pouze některé obecní úřady, takže pro většinu knihoven 
jsou výměnné soubory jediným zdrojem nových knih. 

Celkové zhodnocení projektu: 

     V mnoha případech je knihovna jediným kulturním a společenským zařízením v obci, takže by bylo 
přínosem v tomto projektu v následujících letech pokračovat. Spolupráce základních knihoven s Městskou 

knihovnou Most probíhala v roce 2019 bez problémů, na velmi dobré úrovni je i komunikace se starosty 
obcí.  

Zpracovaly: Z. Macková, O. Šolcová 
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Příloha 5 

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 
 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  rok 2019 

1 Kraj                                  Ústecký 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     
Městská 

knihovna Most 

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 1,50 

4 Počet obsluhovaných knihoven 26 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 26 

7   počet poskytnutých konzultací 63 

8   počet metodických návštěv 65 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 26 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 30 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 0 

14   počet všech vzdělávacích akcí 0 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 0 

16   počet všech účastníků 0 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 0 

18   počet všech vyučovacích hodin 0 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 0 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 26 

22   počet akcí 1 

23   počet účastníků 16 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 2 

26  z toho počet revidovaných knihoven 2 

27 počet revidovaných knihovních jednotek  5 153 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

29   počet obsloužených knihoven 0 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 0 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 0 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 0 

34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2019 23 579 

36   roční přírůstek VF 533 

37   roční úbytek VF 1 519 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 304 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 229 
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41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 21 

43   počet expedovaných souborů 79 

44   počet svazků v souborech 4 030 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46 

  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 
automatizovaného systému 0 

47   počet akcí, zásahů 0 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 23 

50   počet ujetých km 756 

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ****   

99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu  0 

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  0,00 
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Příloha 6 

Z knihy Napište nám (ohlasy čtenářů) 
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Příloha 7 

Definice dle NIPOS: 

 
Registrovaný uživatel 
Fyzická nebo právnická osoba, která měla během alespoň části vykazovaného období platnou registraci v knihovně (nově 
založenou, obnovenou, nebo platnou z minulého období), a která je oprávněna půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) 
z fondů knihovny, anebo využívat další knihovnické a informační služby. Registrace může být provedena za přítomnosti osoby 
v knihovně nebo pro některý typ služeb dálkově prostřednictvím internetu. Tato fyzická nebo právnická osoba se v jedné 
knihovně započítává pouze jednou ve vykazovaném roce. 

Výpůjčka  

Knihovnou uskutečněné a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky jednomu uživateli prezenčně nebo absenčně. Výpůjčky 
kopií se evidují a vykazují ve svazcích originálních dokumentů. Výpůjčkou je i uživatelem požadované prodloužení výpůjčky 
(před uplynutím výpůjční doby). Prezenční výpůjčky se uvedou pouze v případě, že byly evidovány.  

Prezenční výpůjčka  
Knihovnou registrované a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky v prostorách knihovny.  

Absenční výpůjčka  
Knihovnou registrované a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky mimo knihovnu. 

Návštěvník knihovny: Pro potřeby evidence a statistky je to každý, kdo toho dne osobně navštívil knihovnu a využil některou z 
jejích služeb, kulturních nebo vzdělávacích akcí (fyzická návštěva), a každý vstup do oblasti elektronických služeb 
poskytovaných knihovnou a jejich on-line využití, z prostoru mimo knihovnu (virtuální návštěva).  

Návštěvník knihovny – fyzická návštěva: Registrovaný nebo neregistrovaný uživatel, který toho dne (fyzicky) navštívil knihovnu, 
realizoval výpůjčku (půjčil si nebo vrátil knihovní dokumenty) nebo mu byla poskytnuta jiná knihovnická či informační služba. 
Započítávají se i účastníci kulturních, vzdělávacích a dalších akcí pořádaných v knihovně (besed, přednášek, výstav, kurzů, 
exkurzí atd.).  

Návštěvník kulturní akce: Osoba, která se zúčastnila knihovnou pořádané kulturní akce, bez ohledu na to, zda je nebo není 
registrovaným uživatelem knihovny.  

Návštěvník vzdělávací akce (účastník vzdělávací akce: Osoba, která se zúčastnila knihovnou pořádané vzdělávací akce, bez 
ohledu na to, zda je nebo není registrovaným uživatelem knihovny.  

Návštěvník ostatních akcí, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna: Osoba, která se zúčastnila akce pořádané v knihovně, 
jejíž hlavním pořadatelem není knihovna.  

Návštěvník využívající internet v knihovně: Osoba, která toho dne využila internet v knihovně bez ohledu na to, zda je či není 
registrovaným uživatelem knihovny.  

Návštěvník on-line služeb knihovny (virtuální návštěva): Osoba, která vstoupila do elektronického katalogu prostřednictvím 
webového rozhraní, resp. každý adresný vstup do výpůjčního protokolu, do specializovaných databází a licencovaných 
elektronických zdrojů apod. z prostoru mimo knihovnu.  

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva Městské knihovny Most za rok 2019 
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