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1. Základní informace 

1.1.  Pracoviště knihovny 

1.2.  Pracovníci knihovny 

1.3. Základní statistické údaje  
  

Knihovna města Mladá Boleslav 

příspěvková organizace zřizovaná městem 

Václava Klementa 1229, PSČ 293 01 

IČO 70565872 

Zapsaná v evidenci knihoven MK ČR pod číslem 0838/2002 

www.kmmb.cz 

Knihovna města Mladá Boleslav je základní veřejnou knihovnou s jednou pobočkou 

v sídlišti  Severní Město. Je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických, 

informačních  a dalších služeb vymezených v  § 2,4 a 14 zákona č. 257/2001 Sb. 

rovným způsobem všem občanům bez rozdílu. Je evidována u Ministerstva kultury 

ČR jako veřejná knihovna pod číslem 0838/2002 a zřizovatelem je Město Mladá 

Boleslav. Knihovna má regionální působnost. Středočeskou vědeckou knihovnou v 

Kladně je pověřena výkonem regionálních funkcí (poskytuje knihovní servis 

knihovnám okresu Mladá Boleslav, Brandýs, Mělník a Praha-východ). 

  

1.1. Pracoviště knihovny 
  

Ústřední budova knihovny, V. Klementa 1229, Mladá Boleslav 

   • půjčovna pro dospělé 

     •  studovna 

     •  čítárna  

   • půjčovna pro děti 

   • šatna a čítárna denního tisku (vestibul) 

   • pracoviště akvizice a katalogizace 

   • pracoviště pro regionální funkce 

   • administrativa 

  

Pobočka knihovny Severní Město, 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav 

   •  půjčovna pro dospělé i děti 

http://www.kmmb.cz/
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1.2. Pracovníci knihovny 
  

24 fyzických pracovníků 

23,7 přepočtených pracovníků (22 plných úvazků + 2 zkrácené úvazky) 

z toho 2,33 prac. úvazku pro zajištění regionálních funkcí (hrazeno z dotace 

Středočeského kraje na regionální funkce) 

Struktura a počty zaměstnanců:  

Zaměstnanci 2019 k 1.1.  

fyz.osoby/přepočet 

k 31.12. 

fyz.osoby/přepočet 

knihovnice 16/15,75 16/15,75 

ostatní profese 8/7,95 8/7,95 

z celku zam. pro RF 2,33 2,33 

 

Průměrné platové třídy a průměrné mzdy: 

 průměrná třída průměrná mzda 

knihovnice 8,69 31.811,- 

ostatní profese 5,78 22.757,- 

z celku zam. pro RF 9,33 35.518,- 

 

1.3. Základní statistické údaje 
 

Knihovní fond k 31. 12. 2019 

Celkem 159 035 knihovních jednotek. 

V roce 2019 bylo nakoupeno 7 079 knihovních jednotek v hodnotě 1 935 602,-- Kč, 

ovšem skutečné náklady na nákup knih, snížené o získané slevy, činily 1 354 072,--

Kč. 

V roce 2019 bylo pořízeno 155 titulů periodik 

v hodnotě 192 106,-- Kč, ovšem skutečné 

náklady, snížené o získané slevy, činily 

175 338,--Kč. 
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Počet čtenářů k 31. 12. 2019 

Celkový počet čtenářů: 6 722 

Z toho počet dětí do 15 let: 2 341 

Počet výpůjček v roce 2019 

Počet výpůjček: 308 496 knihovních 

jednotek 

Návštěvnost knihovny v roce 2019 

59 648 návštěvníků (fyzických) 

 Z toho 1 900 návštěvníků internetu 

            5 470 návštěvníků kult. a vzděl. akcí  

 

Vzdělávací a kulturně výchovné akce 
pořádané knihovnou  

Celkový počet akcí: 238 

Celková účast: 5 470 návštěvníků 

Z toho akce pro dospělé: 43  

                             (1 256 návštěvníků) 

                         pro děti : 195  

                             (4 214 návštěvníků) 

 

Budujeme a zpřístupňujeme univerzální 

knihovní fond s ohledem na potřeby a 

požadavky široké veřejnosti. 

Půjčujeme knihy, časopisy, noviny, mapy, 

průvodce, audioknihy, e-knihy, deskové hry, 

ale i tematické kufříky a didaktické pomůcky. 

Budujeme a zpřístupňujeme fond regionální 

literatury. 

Zpřístupňujeme uživatelům knihovní 

dokumenty i z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a 

zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňujeme uživatelům jiných knihoven 

vlastní fond. 
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Poskytujeme ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a 

rešerše. 

Poskytujeme přístup k internetu na počítačích 

knihovny i přes wifi. 

Poskytujeme přístup k databázím Aspi a 

PressReader. 

Zajišťujeme reprografické služby. 

Jsme registračním místem Moje ID. 

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce. 

Zajišťujeme regionální funkce v kooperačním systému knihoven. 

 

2. Zpráva o činnosti KMMB v roce 2019 

2.1. Knihovní a informační služby 

2.2. Kulturně výchovná a vzdělávací činnost 

2.3. Provozní a technická oblast 
 

 

2.1. Knihovní a informační služby 
 

• Knihovna města Mladá Boleslav pracovala 

v roce 2019 bez zásadních změn. Během 

letních měsíců byla, jako každoročně, 

upravena provozní doba jednotlivých 

půjčoven tak, aby bylo zajištěno čerpání 

dovolených zaměstnanců knihovny a 

zároveň nebyl narušen plynulý chod 

půjčoven.  

• V popředí zájmu knihovny byly i v letošním 

roce služby čtenářům a jejich zkvalitňování. 

Nejdůležitějším úkolem je i nadále podpora 

dětského čtenářství především proto, že 

čtení je klíčovou kvalifikací pro všechny 

způsoby získávání znalostí a zpracování 

informací v životě člověka, ale je také 

důležitou součástí rozvoje osobnosti, která 

ovlivňuje vytváření  pohledu na svět a 

formování morálních hodnot. Vztah ke knize 
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si totiž člověk buduje již od útlého dětství. 

Přístup, který si člověk ke knize a literatuře 

vytvoří v dětství, jej provází po celý život a do 

značné míry předurčuje jeho potenciální vztah k 

přijímání informací vůbec (a tedy i k tak 

potřebnému celoživotnímu vzdělávání). Právě z 

těchto důvodů je podpora dětského čtenářství 

oprávněně zásadním tématem současnosti. 

• V průběhu roku 2019 plnila Knihovna města 

Mladá Boleslav i nadále roli validačního místa služby MojeID, o kterou v poslední 

době velmi výrazně narostl zájem. Proškolený personál a příslušná technologická i 

provozní opatření určená pro validaci, umožňují plnit smluvní nároky sdružení 

CZ.NIC a veřejnosti poskytovat možnost validace moje ID, tedy nejvyššího stupně 

ověření účtu mojeID. Cílem validace je jednoznačné ověření totožnosti uživatele 

mojeID. Takto ověřený účet mojeID pak může fungovat jako občanský průkaz ve 

světě internetu. MojeID je bezplatná služba, která poskytuje uživatelům možnost 

centrálně spravovat svou internetovou identitu. Díky službě 

mojeID se uživatelé internetu mohou přihlašovat na 

webovských stránkách, které službu mojeID podporují, bez 

nutnosti registrace a nastavování uživatelského jména a 

hesla. 

• Knihovna města Mladá Boleslav nadále spolupracovala s Národní knihovnou v 

oblasti Souborného katalogu. KMMB přispívá do Souborného katalogu ČR záznamy 

svého knihovního fondu a propojuje tak bázi Souborného katalogu s vlastním on-line 

katalogem. V průběhu roku 2019 došlo ke zkvalitnění spolupráce díky automatizaci 

procesů. Byl zakoupen OAI Provider, programový modul pro automatizované 

poskytování dat. 

• Díky účasti v konsorciu knihoven měla Knihovna města Mladá Boleslav i v roce 

2019 zajištěn výhodný přístup k obsáhlým elektronickým zdrojům databáze právních 

informací Aspi a databáze PressReader s plným obsahem téměř 6000 novinových 

titulů a magazínů ze 100 zemí světa, celkem v 60 jazycích včetně češtiny. 

• V roce 2019 přešla knihovna na vyšší verzi automatizovaného knihovnického 

programu Verbis 2.0. 

• Vedle tradičních dokumentů, jakými jsou knihy a periodika, půjčujeme již několik let 

i elektronické knihy prostřednictvím portálu 

eReading. 

• Další nabídku našich výpůjčních služeb 

tvoří deskové hry, o které je mimořádný 

zájem. V roce 2019 začala knihovna, 

v rámci připravovaného projektu S knížkou 

do života, připravovat k půjčování 

tematické kufříky a didaktické hračky, tzv. 

Lekotéku. Hračky, které u nás najdete, 
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rozvíjejí fantazii, tvořivost, zručnost, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, 

procvičují přesnost, jemnou motoriku, zlepšují 

postřeh, logické myšlení, podporují čtenářství. 

Jedná se o nejrůznější skládanky, puzzle, 

zvukové knihy, kreslicí tabulky, maňásky, 

muzikoterapeutické hudební nástroje apod. 

Doplněním služeb knihovny o půjčování 

deskových her, tematických kufříků a hraček 

nabízíme dětem a celým rodinám nový rozměr 

společných zážitků, od zábavy, hry, až po čtení 

a učení. Přidanou hodnotou není jen prostý 

obsah, ale skutečnost, že kufříky, hry a hračky se obvykle využívají pro společné 

rodinné čtení, společnou zábavu a poznávání, a v konečném důsledku obohacují 

společně strávený čas rodičů s dětmi, posilují jejich sounáležitost a společnou 

aktivitou tak upevňují vztahy v rodině. 

• Knihovna i v roce 2019 nabízela službu balení knih, učebnic a sešitů na míru, o 

kterou byl mimořádný zájem především v období zahájení školního roku. 

• O svých aktivitách, novinkách v provozu i službách knihovna pravidelně informuje 

na stránkách regionálního i místního tisku, zejména V Boleslavanu a Boleslavském 

deníku, pravidelně přispívá do kulturních zpravodajů a přehledů i rozhlasových 

stanic. 

• Pravidelně a intenzivně aktualizované webové stránky knihovny a aktivní profil 

knihovny na Facebooku i Instagramu jsou 

dalšími kroky k přiblížení se veřejnosti a 

představení knihovny jako blízkého partnera, 

oblíbeného společníka pro volné chvíle, pro čas 

odpočinku, zábavy, vzdělávání i studia. 

Prostřednictvím sociální sítě informujeme na 

Facebooku o aktuálním programu knihovny, 

uvádíme, co se právě v knihovně děje, sbíráme 

a sdílíme s našimi fanoušky zajímavé odkazy, 

informace z literární oblasti, knižního trhu nebo 

kulturní scény. 

• V roce 2019 nadále zajišťovala městská knihovna službu DDD (donáška do domu), 

rozvoz knih do domácností seniorů nebo handicapovaných občanů. 

• Byla zakoupena nová biblioschránka na vracení knih, je umístěna před budovou 

ústřední knihovny. 

 

2.2. Kulturně výchovná a vzdělávací činnost 
 

• Kulturně výchovná a vzdělávací činnost tvoří nedílnou součást aktivit knihovny. 

Cílem této činnosti je rozšíření programové nabídky ve městě v oblasti kultury a 
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celoživotního vzdělávání, přispění k pozitivnímu využití volného času různých 

věkových a sociálních skupin. Společným jmenovatelem našich kulturně výchovných 

a vzdělávacích aktivit je podpora čtenářství, vztahu k četbě a knihovně vůbec. Tento 

záměr se snažíme prosazovat zejména u dětské populace, kde vnímáme naše 

významné postavení a poslání. Těžištěm této činnosti je pořádání tematických 

přednášek, literárních besed, autorských setkání či informačních lekcí pro síť 

základních a středních škol.  

 V roce 2019 jsme uskutečnili 238 kulturních a vzdělávacích akcí, jichž se zúčastnilo 

5 470 návštěvníků. 

• Základem naší kulturně výchovné a vzdělávací činnosti jsou aktivity určené 

základním školám. Pro ty pořádáme 

pravidelné INFORMAČNÍ LEKCE, kdy se 

žáci seznamují s činností knihovny, 

orientací v jejím systému, ale i významem a 

krásou četby. Všichni žáci 2., 4., 5.  a  6 . 

tříd mladoboleslavských škol jsou každým 

rokem zváni do knihovny a díky tomuto 

systému navštíví každé mladoboleslavské 

dítě v průběhu školní docházky na prvním 

stupni knihovnu nejméně 4x. Kromě toho 

nabízíme školám všech stupňů tematické besedy a pořady. Pro síť mateřských, 

základních a středních škol jsme celkově uspořádali 183 akcí s účastí 4 076 dětí.  

 K mimořádným aktivitám pro nižší školní věk 

náleží oblíbené PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA 

RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘŮ – pro každou první 

třídu v Mladé Boleslavi je na konci školního 

roku připraven slavnostní program, kdy každé 

dítě projeví své čtenářské dovednosti a poté je 

pasováno zástupcem města v roli krále a 

zástupkyní knihovny v roli královny na rytíře 

Řádu čtenářů, dostane čtenářský průkaz do 

knihovny na jeden rok, komiks, který děti 

zábavnou formou provádí městem Mladá Boleslav a placku „Už jsem čtenář“ s logem 

knihovny. Celkem bylo v roce 2019 pasováno 572 prvňáčků. 

• Velmi oblíbené, nyní již tradiční, jsou čítárny pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče, 

plné aktivit, vyrábění, čtení a s trochou toho poučení. Každá čítárna je zaměřena na 

konkrétní knížku. Čítárny jsou pořádány jednou měsíčně, pro velký zájem ze strany 

veřejnosti je každá čítárna uskutečněna ve dvou termínech. 
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• Knihovna se i letos připojila k celostátní 

propagační akci s mezinárodním přesahem 

NOC S ANDERSENEM.  V letošním roce 

jsme slavili 70. výročí nakladatelství 

Albatros, proto jsme jako téma pro 

nocování v mladoboleslavské knihovně 

vybrali jeden z jejich nejoblíbenějších titulů, 

Pipi Dlouhou punčochu. V podvečer se 

v dětském oddělení knihovny sešlo 25 dětí 

a 5 knihovnic a zahájili jsme bohatý 

program. Nejdříve děti rozhýbaly tělo za zvuku afrického bubnování, následovala 

tradiční čtenářská hra plná hledání a luštění. Nechybělo čtení knížky s aktivitami a 

oblíbené pohybovky. Každý si také ušil originální záložku do knížky. Program jsme 

zakončili noční stezkou po spletitých schodištích knihovny. Po půlnoci už se mezi 

knížkami uvelebili unavení malí spáči plní zážitků. 

• Součástí kampaně Březen – měsíc čtenářů je již tradičně vyhlášení ČTENÁŘE 

ROKU. Zatímco v uplynulých letech se čtenářem roku stali babičky, tátové i 

nejmladší čtenáři, v roce 2019 jsme čtenáře roku hledali mezi muži. Čtenářem roku 

se stal pan Karel Joska (69 let), který si v minulém roce zapůjčil více než 280 knih. 

• Knihovna města Mladá Boleslav se i 
v roce 2019 zapojila do akce NOC 
LITERATURY, jejímž hlavním pořadatelem 
bylo Městské divadlo Mladá Boleslav. 
Během jednoho večera byla představena 
díla současné evropské literatury v podání 
známých herců. Čtení probíhala na sedmi 
čtecích místech, z nichž jedním byla i 
knihovna. Návštěvníci si mohli sami 
rozhodnout, jaká stanoviště navštíví a v 
jakém pořadí. Čtení probíhala souběžně a 
v pravidelných čtyřicetiminutových 
intervalech od 17:00 do 22:20 hodin. Čtyři 
herce z městského divadla, konkrétně 
Petra Prokeše, Ivo Theimera, Lucii 
Končokovou a pravidelného hosta Milana 
Koníčka, doplnili Veronika Khek Kubařová, 
Jan Zadražil a Marek Adamczyk.  

• Knihovna byla v roce 2019 jedním 
z promítacích míst filmového festivalu JEDEN SVĚT. V rámci tohoto festivalu 
proběhla v knihovně tři promítání pro veřejnost a tři pro školy. 

• V roce 2019 se také knihovna se svým stánkem plným čtení a soutěží zúčastnila 

ZEMĚFESTu v lesoparku Štěpánka. 
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• V květnu byly vyhodnoceny dvě čtenářské soutěže pro děti LOVCI PEREL a 

PLAVEME V MOŘI KNIH, které v knihovně probíhaly již od října 2018. Soutěže byly 

zaměřeny na podporu dětského čtenářství, 

jedna probíhala v hlavní budově a druhá 

v pobočce knihovny. Děti měly za úkol číst 

vybrané knížky a odpovídat na otázky 

související s textem, aby se postupně dostaly 

do cíle a získaly odměnu v podobě knihy a  

diplomu. Nejlepší soutěžící se zúčastnili výletu 

za poznáním okolí Mladé Boleslavi. Soutěže 

mají opět dvě pokračování, v hlavní budově 

knihovny nese soutěž opět název LOVCI 

PEREL a v pobočce Severní Město ČTENÍ NENÍ ŽÁDNÁ NUDA. 

• Během letních prázdnin byl pro děti připraven program LÉTO S DINOSAURY, 

kterého se zúčastnilo přes 120 dětí. V dětském oddělení dostaly děti kartičku s šesti 

úkoly a za úspěšné splnění každého z nich pak razítko. Na konci je čekal diplom a 

dinosauří samolepka. A jaké schopnosti museli malí paleontologové prokázat? 

Trpělivost při skládání puzzle, znalost masožravců a býložravců nebo obratnost při 

chůzi v dinosauřích tlapách. Každý si také mohl odnést vlastní obrázek vytvořený 

podle originálních šablon. Nejvíce děti bavila elektronická tužka, která jim umožnila 

poslechnout si zvuky dinosaurů.  

• Během každoroční celostátní kampaně TÝDEN KNIHOVEN (30. 9. – 6. 10.) nabídla 

knihovna v roce 2019 návštěvníkům cestovatelskou přednášku, odpolední 

deskohraní pro všechny věkové kategorie, workshop tvorby hedvábných polštářků, 

venkovní prodej vyřazených knih, besedu pro žáky 3. tříd se spisovatelem Lubošem 

Pavlem, program pro mladší žáky ZŠ „Principál strašidel“, přednášku pro rodiče „Jak 

vést i nejmenší děti ke čtení?“, ale i zvýhodněnou registraci pro studenty prvních 

ročníků středních škol a učilišť, díky níž se přihlásilo 104 studentů. 

• Knihovna města Mladá Boleslav pořádala 

v roce 2019 i několik dlouhodobých 

vzdělávacích kurzů. Kurz Trénování paměti 

probíhal v 10 lekcích a zúčastnilo se ho 8 

účastníků, proběhly dva kurzy Fotografování 

pro seniory, po 10 lekcích, s celkem 16 

účastníky, byl zahájen Kurz tvůrčího psaní s 12 

účastníky, který probíhá i v roce 2020. Během 

roku 2019 byly uskutečněny 3 floristické dílny 

s celkem 28 účastníky.  

• Knihovna začala v polovině roku pořádat inspirativní snídaně Brain&Breakfast. Jsou 

protiváhou zkratkovitosti zpráv, které se k nám dostávají přes sociální sítě, nebo 

televizi. Ukazují, že svět je ve skutečnosti mnohem barevnější, zajímavější a 

optimističtější, než by se mohlo zdát. Inspirují k tomu, že každý z nás může něco 

významného dokázat. Snídaně se konají zpravidla jednou měsíčně prostřednictvím 

živého streamu z Impact Hub Praha, v roce 2019 je navštívilo 58 účastníků. 
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• V knihovně proběhla tři divadelní představení. 

Divadlo jednoho herce „Máchova Lori“ a „Výlet 

k jezeru Como“ v podání Stanislavy Hoškové, a 

pásmo scének se zpěvy „O čem sní i seniorky“ 

v podání seniorského divadla HEČ. 

• Především dospělým návštěvníkům byla 

určena rozsáhlá nabídka přednášek, autorských 

setkání, tematických besed a pořadů. Zde je 

výčet těch nejzajímavějších: 

□ Promítání dokumentárního snímku „Putinovy děti 404“ 

□ Barma, země plná kontrastů – E. a J. 

Švajdovi  

□ Promítání dokumentárního snímku „Cesta 

vede do Tibetu“ 

□ Laponskem na lyžích i pěšky – P. Bičíková 

□ Psychosomatika trochu jinak – M. Roubková 

□ Velká kniha herců první republiky – J. Bartoň 

□ České tajemno – A.Vašíček 

□ Tajemství nejstarší mapy Čech – Mgr. P. 

Siřínek 

□ První republika a její literatury – P. Šámal, T. 

Pavlíček 

□ Island, severská trilogie – P. Svoboda 

□ Autorské čtení V. Kotka 

□ Pěšky přes Kavkaz od moře k moři – V. 

Hlaváčková 

□ Národními parky amerického jihozápadu – J. Bouzek 

• Knihovna se v roce 2019 připravovala na zahájení 

projektu S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – Bookstart. 

Projekt byl zahájen v roce 2020. Knihovna se připojila 

k tradičnímu slavnostnímu aktu Vítání občánků a nově 

narozeným dětem a jejich rodičům předává dárkové 

sady, které inspirují k prvnímu společnému čtení a k 

návštěvě knihovny, která i pro ty nejmenší a jejich 

rodiče připravuje pravidelné pořady na podporu a 

rozvoj čtenářství. Za finanční podporu projektu 

děkujeme městu Mladá Boleslav a také firmě ŠKO-

ENERGO FIN. 
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2.3. Provozní a technická oblast 
 

Kontrolní činnost KMMB je prováděna v souladu s Vyhláškou č. 416/2004 Sb., z níž 

vychází vnitřní směrnice KMMB. Všechny operace v KMMB podléhají finanční 

kontrole, tzn. předběžné, průběžné a následné. 

Prověrky BOZP jsou prováděny pravidelně 1x ročně a plnění opatření z nich 

vyplývajících je kontrolováno 2x ročně. 

Kontroly na úseku požární ochrany provádí preventista 4x ročně. Revize elektrických 

zařízení je prováděna dodavatelsky 1x ročně, elektrické rozvody 1x za 3 roky. 

Zabezpečovací zařízení na ochranu budovy je kontrolováno 2x ročně a revize je 

provedena 1x ročně. Revize hromosvodů je prováděna 1x za 5let, revize požárních 

vodovodů a hasicích přístrojů 1x ročně. Běžné prohlídky osobního výtahu jsou 

prováděny čtvrtletně, nákladního výtahu 1x za půl roku, na základě smlouvy. 

Odborné zkoušky osobního výtahu probíhají 1x za 3 roky a nákladního výtahu 1x za 

6 let. Revize automatických vstupních dveří je prováděna jednou ročně na základě 

smlouvy. 

Všechny kontroly byly provedeny podle plánu a zjištěné závady byly napraveny. 

Čtvrtletní výkazy  hospodaření knihovny jsou pravidelně zasílány do Centrálního 

systému účetních informací státu a zřizovateli knihovny.  

Následná veřejnosprávní kontrola ze strany Útvaru interního auditu magistrátu města 

Mladá Boleslav, týkající se ověření přijatých opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při veřejnosprávní kontrole v dubnu 2018, proběhla 20. 2. 2019. 

Provedenou kontrolou bylo ověřeno, že k odstranění nedostatků byla přijata potřebná 

opatření.  

Veřejnosprávní kontrola ze strany Odboru školství, kultury a tělovýchovy magistrátu 

města Mladá Boleslav, jejímž předmětem bylo hospodaření knihovny v roce 2019, 

proběhla ve dnech od 12. 8.. do 14. 8. 2019. Kontrolou nebyly zjištěny žádné 

nedostatky.  

Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku knihovny a dokladová inventura 

závazků a pohledávek  byla provedena v lednu 2020 se stavem k 31. 12. 2019. 

Nebyly shledány  žádné inventarizační rozdíly. Fyzický a dokladový stav souhlasil 

s účetní evidencí. Majetek knihovny je od roku 2014 evidován čárovými kódy, 

inventarizace probíhá za pomoci přenosného snímače kódů rychleji a efektivněji.  

3. Regionální funkce 

3.1. Cíle RF v regionu působnosti, jejich zajištění 

3.2. Plnění základních standardů pro výkon RF 

3.3. Finanční zajištění RF 
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3.1. Základní cíle regionálních funkcí v regionu působnosti, jejich zajištění 
 

Regionální funkce knihoven, poskytované podle § 2 písmene H zákona č 257/2001 
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných 
knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět 
k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. 

Funkci ústřední knihovny, metodického a poradenského centra  Středočeského kraje 
plní Středočeská vědecká knihovna v Kladně a ve spolupráci s pověřenými 
knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí. Pověřené knihovny ve Středočeském 
kraji jsou: Městská knihovna Benešov, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna 
města Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram a Středočeská vědecká 
knihovna v Kladně. 

Regionální funkce zajišťuje Knihovna města Mladá Boleslav – oddělení katalogizace, 
regionální funkce na základě smlouvy uzavřené Středočeskou vědeckou knihovnou 
Kladno s Knihovnou města Mladé Boleslavi ve smyslu §2, §11 a §15 uvedeného 
zákona. 

Regionální služby regionu Mladá Boleslav byly v průběhu roku 2019 poskytovány 

129 veřejným smluvním knihovnám, dále 19 profesionálním veřejným knihovnám a 

10 neregistrovaným knihovnám. U 4 knihoven regionu bylo zaznamenáno 

pozastavení činnosti. 

Poskytované služby KMMB v rámci výkonu regionálních funkcí: 

1. Poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost (včetně 
sběru statistických dat a zpracování výkazů), pomoc při přípravě grantových 
projektů 
poskytování odborných konzultací, rad a referencí ze všech oblastí 
knihovnické činnosti pracovníkům profesionálních a neprofesionálních 
knihoven a jejich zřizovatelům 

2. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady ve spolupráci se Středočeskou 
vědeckou knihovnou v Kladně 
zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků profesionálních a 
neprofesionálních knihoven formou porad, seminářů a přednášek 

3. Nákup (akvizice), zpracování výměnného fondu Středočeského kraje 
akvizice, katalogizace, technická úprava knih a časopisů, jejich uložení a 
správa 

4. Práce s výměnným fondem Středočeského kraje (cirkulace a distribuce 
výměnných souborů) tvorba výměnných souborů, distribuce do obsluhované 
knihovny, evidence knih ve výměnných souborech a činnosti spojené s 
návratem knih 

Automatizované systémy používá19 profesionálních knihoven (Lanius 10, Clavius 6, 
Koha 1, KpWin 1, KpSys 1) a 12 neprofesionálních knihoven (Clavius 4, Lanius 2, 
Clavius Reks 2,  Verbis 4) – u neprofesionálních knihoven narážíme na neochotu 
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knihovníků, případně zastupitelů obcí, nevyhovující prostory (topí se pouze ve 
výpůjčních hodinách, technika by trpěla). 

K novému vybavení dochází většinou 

s přemístěním knihovny do nových prostor, 

případně rekonstrukci prostor původních, (Cítov, 

Chotětov, Obříství, Vinec, Bukovno, Písková 

Lhota, Řepov) 

Dotační programy pro modernizaci knihoven 

využívá minimum obcí. Toto bylo dáno pravidly 

při dotačních programech, kdy obec mohla žádat 

např.,  pouze o jednu dotaci z fondu kultury a 

obnovy památek ze Středočeského kraje a 

knihovna tak zůstává opomíjena. Na malých 

obcích často pracují neuvolnění starostové a řeší 

akutnější problémy, jako je kanalizace, 

infrastruktura, apod. Pokud je aktivní knihovník, 

často si dotační programy vypracovává sám. 

(např. obec Bítouchov – Dalešice, paní 

knihovnice Mgr. Eva Hašlarová díky dotaci 

získala PC techniku, tiskárnu). 

K obměně knihovníka došlo v 10 knihovnách 

(Březina, Katusice, Krnsko,  Mělnické Vtelno, 

Podolanka, Předměřice nad Jizerou, Semčice, 

Sojovice, Strašnov, Velké Všelisy). 

Středočeský Kramerius – oceněná knihovna 

Dalešice, Mgr. Eva Hašlarová (sborník k výročí 

obce a knihovny, dlouhodobá, ochotná práce se 

čtenáři a aktivní knihovnická činnost.) 

3.2. Plnění základních standardů pro výkon RF 

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy                                                                                                     

V rámci této služby bylo obslouženo 162 veřejných knihoven regionu. Pracovnice 
regionálního oddělení zaevidovaly 291 návštěv knihoven regionu a zodpověděly 284 
jednoduchých a krátkých dotazů, na něž většinou odpovídají e-mailem nebo 
telefonicky. Metodických návštěv proběhlo v roce 2019 celkem 19 a bylo 39 
výjezdových dnů.  

Statistika knihovnických činností                                                                      
Statistické výkazy byly zpracovány pro 162 veřejných knihoven regionu. Všechny 
výkazy o činnosti knihoven byly elektronickou cestou poslány do NIPOSu, do 
Středočeské vědecké knihovny v Kladně.  
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Vzdělávání knihovníků, porady                                                                                 
Knihovna města Mladá Boleslav připravila pro své obsluhované knihovny 
„Kalendárium 2019“, jehož podstatnou část tvoří regionální výročí. Kalendárium bylo 
rozesláno všem knihovnám regionu. V rámci vzdělávacích činností regionu byly 
obslouženy 3 knihovny a akcí se účastnilo 32 osob. Obsluhovaný region je příliš 
rozsáhlý a do pověřené knihovny je špatné dopravní spojení, v knihovnách, kde je 
jen jeden pracovník, musí být knihovna uzavřena, neprofesionální knihovníci 
nemohou být ze svých zaměstnání uvolňováni. Z toho důvodu jsme upustili od 
konání pravidelných porad a raději volíme formu konzultací po telefonu či během 
návštěv knihoven.   

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce                   

Výměnný fond se skládá z několika položek: výměnný fond KMMB doplňovaný 
z finančních darů obcí, KF nakoupený z prostředků obcí (ukončeno v r. 2007) a KF 
nakoupený z dotace Středočeského kraje na výkon RF. Výměnný fond má k 31. 12. 
2019 celkem 73 850 svazků. Přírůstek za rok 2019 dosáhl 2 311 svazků. V roce 2019 
výměnné soubory v regionu Mladá Boleslav využívalo 125 knihoven. Celkem 
regionální oddělení distribuovalo 396 souborů, které obsahovaly 19 412 svazků. Na 
jednu obslouženou knihovnu tak v průměru připadlo 3,16 souborů se 155 knihami. 
Počet knih a souborů je pro jednotlivé knihovny usměrňován i podle jejich 
momentální situace. Knihovny dostávají knihy zcela zpracované a zabalené, pokud si 
soubor nechávají příliš dlouho, jsou regionálním oddělením upomínány. Vrácené 
knihy pracovnice metodického oddělení kontrolují a podle potřeby nově přebalují, aby 
cirkulovaly čisté a co nejlépe chráněné.  

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu                                                  

S aktualizací, odpisy fondu, případně stavěním fondu pomohly pracovnice KMMB ve 
129 knihovnách. S revizí knihovního fondu pomohly pracovnice KMMB v 1 knihovně, 
zrevidováno bylo 1 409 knihovních jednotek. 

Servis výpočetní techniky                                                                                              
V roce 2019 jsme zajišťovali podporu knihovního systému 3 knihovnám.  

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí                                                        
Služební auto Knihovny města Mladá Boleslav je využíváno na pravidelné rozvozy 

výměnných souborů a na metodické návštěvy jednotlivých knihoven regionu. 

Obslouženo tak bylo 125 knihoven a rozvezeno bylo 19 412 svazků. Auto se využívá 

také k dopravě knihovníků na různá školení a jednání ve Středočeské vědecké 

knihovně v Kladně, případně v Národní knihovně v Praze a také k distribuci různých 

materiálů, časopisů, pomůcek nebo k odvozu vyřazených knih z knihoven. V roce 

2019 ujelo služební auto Knihovny města Mladá Boleslav pro potřeby regionu 4 865 

km. 
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3.3. Finanční zajištění RF 
 

Celkový příspěvek Středočeského kraje na zajištění regionálních funkcí pro rok 2019 

činil 1 623 675 Kč.  

Hospodaření regionálních funkcí knihovny v roce 2019 skončilo nulovým 

hospodářským výsledkem. 

 

Činnost a služby regionálních funkcí  byly financovány: 

z dotace KÚ Středočeského kraje   1.623.675,--  Kč  

z darů obcí                       289.100,--  Kč 

z dotací od obcí             5.000,--  Kč 

z vlastních výnosů             2.665,--  Kč 

Celkem                1.920.440,--  Kč 

4. Přehled hospodaření Knihovny města Mladá Boleslav 
 

Hospodaření  knihovny v roce 2019 skončilo kladným hospodářským výsledkem 

90.955,17 Kč.  

Činnost a služby knihovny  byly financovány: 

z příspěvku zřizovatele      11.967.000,--  Kč 

z dotace KÚ Středočeského kraje      1.623.675,--  Kč  

z darů obcí                          289.100,--  Kč 

z daru ŠKO-ENERGO FIN, s. r. o.        100.000,--  Kč 

z dotací od obcí                          5.000,--  Kč 

z vlastních výnosů                   1.161.576,03 Kč  

z rezervního fondu ve výši             33.269,--  Kč 

z fondu investic ve výši               35.701,--  Kč  

z doplňkové činnosti             18.253,03 Kč 

 

Organizace intenzivně vyhledává další zdroje příjmů nad rámec příspěvku od 

zřizovatele. Jsou to zejména dary od obcí a dalších dárců. 

 

Hlavní činnost náklady             15.217.362,98 Kč                                                                             

Hlavní činnost výnosy              15.303.222,03 Kč  
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Hl. činnost výsledek hosp.                  85.859,05 Kč 

 

Doplňková činnost náklady                  13.156,91 Kč 

Doplňková činnost výnosy                   18.253,03 Kč                                                                        

Doplň. činnost výsledek hosp.               5.096,12 Kč        

 

Výsledek hospodaření  za celou příspěvkovou organizaci činí 90.955,17 Kč, 

z toho 85.752,- finančně nekryté výnosy z investičního transferu, k rozdělení do 

fondů 5.203,17 Kč.                                                             

1) Výnosy  – podrobně viz příloha  

2) Náklady – podrobně viz příloha  

3) Finanční majetek  

    a/ stavy prostředků na bankovních účtech 

    -  běžný účet  včetně spořícího                          2.028.731,78  Kč 

    -  účet FKSP                                                         114.044,14  Kč 

    b/ pokladní hotovost                                                 12.550,--  Kč 

    c/ ceniny                                                                      2.700,-- Kč 

    -  závazky                                                            1.562.167,81 Kč 

    -  pohledávky                                                            93.680,75 Kč  

 4) Dotace  

      - krajský úřad -  na regionální činnost                1.623.675,--  Kč 

- Obec Podolanka                                                      5.000,-- Kč 
   (financování zpracování a distibuce knihovních fondů, metodických návštěv    
   a pomoci při revizi knihovních fondů v knihovně v obci Podolanka)       

 5) Investiční fond: 
    počáteční zůstatek k 1. 1. 2019         459.437,62 Kč 

    tvorba fondu v roce 2019 z odpisů         118.428,--  Kč 

    čerpání fondu v roce 2019 na opravu a údržbu      35.701,--  Kč 

    zůstatek k 31. 12. 2019            542.164,62 Kč      

6) Ostatní fondy 

     a/ Fond odměn :  
     počáteční zůstatek k 1. 1. 2019            257,--  Kč 
     tvorba fondu v roce 2019                 0,--  Kč 
     čerpání fondu v roce 2019        0,--  Kč            
     zůstatek k 31. 12. 2019     257,--  Kč 
       
    b/ Rezervní fond :  
    byl použit jako zdroj pro čerpání finančních darů v celkové výši 389.100,-- Kč.      
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    Poskytnuté finanční dary od obcí byly použity na činnost regionálních funkcí, které    
    nejsou plně financovány Středočeským krajem ve výši 289.100,-- Kč.  
    Poskytnutý finanční dar od ŠKO-ENERGO FIN, s. r. o., Mladá Boleslav ve výši  
   100.000,-- Kč byl použit na projekt podpory čtenářské gramotnosti dětí v souladu  
    s darovací smlouvou. Z rezervního fondu tvořeného z hospodářského výsledku  
    byla čerpána částka 33.269,-- Kč na rozvoj činnosti.  
 
     počáteční zůstatek k 1. 1. 2019                                        106.915,74 Kč 

     tvorba fondu v roce 2019 z hospodářského výsledku roku 2018           5.916,31 Kč 

     tvorba fondu v roce 2019 z darů           389.100,--  Kč 

     čerpání fondu v roce 2019 z darů       -   389.100,--  Kč 

     čerpání fondu v roce 2019 na rozvoj činnosti     -     33.269,--  Kč 

     zůstatek k 31. 12. 2019                         79.563,05 Kč

  

Limit objemu prostředků na platy ve výši 8.744.000,-Kč byl dodržen. Na platy bylo 

vyplaceno  8.259.278,-- Kč. Z toho na OON 63.865,-- Kč. Úspora na platech oproti 

limitu vznikla odchodem IT technika a dlouhodobých pracovních neschopností na 

konci roku.  

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření je v souladu s příslušnými předpisy platnými 

pro příspěvkové organizace. 

Dlouhodobým problémem knihovny je zastaralé vybavení, které je potřeba postupně 

obnovovat (nábytek, sociální zařízení, podlahy, okna, servery a další ICT technika 

včetně softwarů).  

 

 

14. 2. 2020 
Věra Kovaříková, ředitelka Knihovny města Mladá Boleslav 
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Příloha k rozboru hospodaření KMMB v roce 2019 

( v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady    

Spotřeba materiálu 501 + 504            1.974.194,99                       12.802,91 

Spotřeba energ. + ostatní 502 + 503               563.125,99  

Opravy a udržování 511               158.491,40  

Cestovné 512                 12.367,--  

Ostatní služby 518               787.763,01                            354,-- 

Mzdové náklady celkem 521             8.259.278,--  

- z toho: platy zaměstnanců             8.195.413,--  

              OON                  63.865,--  

Zákon.sociální pojištění 524             2.754.366,--  

Jiné sociální pojištění 525                  22.589,--  

Zákon. sociální náklady 527               362.046,26  

Jiné sociální náklady 528   

Daně a poplatky 53..                   1.509,04  

Ostatní náklady z činnosti 549                 23.189,02  

Odpisy 551               118.428,--  

Náklady z drobného dlouhodobého maj. 558               180.015,27  

Ostatní finanční náklady 569   

Náklady celkem – účtová třída 5          15.217.362,98                      13.156,91 

Výnosy    

Výnosy z prodeje  601 + 602 + 604               760.631,82                      17.623,03 

Výnosy z pronájmu 603               194.398,--  

Čerpání fondů 648               460.219,--  

Ostatní výnosy z činnosti 649                 59.611,65                           630,-- 

Úroky 662                        47,56  

Ostatní finanční výnosy (641)               146.887,--  

Výnosy z transferů 672          13.681.427,--  

- z toho: příspěvek od zřizovatele          11.967.000,--  

              dotace z KÚ             1.623.675,--  

              další – dotace od obcí                   5.000,--  

              Zúčtování 403                 85.752,--  

Výnosy celkem – účtová třída 6          15.303.222,03                     18.253,03 

Výsledek hospodaření  za činnosti             85.859,05                  5.096,12 

Výsledek hospodaření za celou PřO                             90.955,17 

 


