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Úvodem

Městská  knihovna T.  G.  Masaryka Šumperk  (MK TGM Šumperk)  zajišťovala  knihovnické

a další služby občanům města v hlavní budově na ul. 28. října 1 a do konce ledna také v pobočce

Sever na Temenické ulici č. 5. K 1. únoru však byla pobočka Sever uzavřena a knihovnu čekalo

náročné období vyklízení prostor a reorganizace poskytovaných služeb. Již 17. února byla otevřena

pobočka v Klubu důchodců ve společenském středisku Sever, do které bylo ze zrušené pobočky

Sever převedeno zhruba 1 500 svazků a kterou obsluhuje profesionální knihovnice z hlavní budovy.

Pobočka je otevřena jednou týdně tři hodiny v čase, kdy probíhá setkání členů Klubu důchodců.

Kromě  uzavření  pobočky  Sever  rok  2020  významně  poznamenala  také  celosvětová

pandemie koronaviru.  Na základě opatření nařízených Vládou ČR pro omezení šíření koronaviru

byla knihovna v termínu 13. 3. – 26. 4. zcela uzavřena, k dalšímu uzavření ze stejného důvodu došlo

i v termínu  22.  10.  –  22.  11.,  od  23.  11.  do  27.  12.  bylo  možné  pouze  půjčování  předem

objednaných knih z „výdejního okénka“. Stejně tak bylo utlumeno pořádání kulturních akcí, část

roku byly uzavřeny školy a probíhala pouze distanční výuka, proto do knihovny nemohly chodit děti

na  besedy,  v  září  se  jako  čtenáři  nezaregistrovali  noví  prvňáčci  ani  studenti  prvních  ročníků

středních škol. Toto zásadní omezení služeb se výrazně podepsalo jak na počtu fyzických návštěv

v knihovně, tak na počtu výpůjček i registrovaných čtenářů.

Knihovna působila jako metodické centrum pro zajištění regionálních služeb všem veřejným

knihovnám  okresu  Šumperk.  Pracoviště  střediska  Šumperk  pečovalo  o  30  knihoven  v okolí

Šumperka, při zajištění regionálních služeb dalším knihovnám spolupracovala Městská knihovna

T. G. Masaryka Šumperk se střediskovými knihovnami v Hanušovicích, Lošticích, Mohelnici, Štítech,

Úsově a Zábřehu. 

Na pracovištích MK TGM Šumperk bylo zaregistrováno celkem  3 804 uživatelů, z tohoto

počtu bylo 904 dětí do 15 let. Celkový počet fyzických návštěv činil 44 748, z čehož 37 066 návštěv

bylo za účelem půjčování, 628 návštěv internetu a 6 339 návštěvníků přišlo na kulturní a vzdělávací

akce. Nově evidujeme také akce, kde pořadatelem není MK TGM – těch se zúčastnilo  715 osob.

Půjčeno bylo celkem  190 060 dokumentů. Knihovnické služby jsou poskytovány dle knihovního

řádu, který byl v roce 2018 novelizován. 

Přírůstek knihovních fondů činil 2 969 knih a 258 CD-ROM. Nabídku doplňovalo 122 titulů

periodik a sedm titulů denního tisku. Z knihovních fondů bylo v r. 2020 odepsáno 5 758 jednotek.

Stav knihovních fondů k 31. 12. 2020 činil 121 746 knihovních jednotek, z toho 84 490 jednotek

5



představovaly  knihy  a  ostatní  dokumenty  pro  Městskou  knihovnu  T.  G.  Masaryka  Šumperk

a 37 256 jednotek výměnné fondy v okrese Šumperk.

Do  společné  databáze  v programu  Verbis  byly  zapisovány  záznamy  MK  TGM  Šumperk

a dalších  knihoven.  Databáze  knihovních  fondů  sloužila  pro  provoz  elektronického  katalogu

Portaro  (www.katalogspk.cz) a  současně  k provozování  elektronického  protokolu  o  výpůjční

činnosti městské knihovny, pobočky Sever / Klub důchodců a části knihoven střediska Šumperk.

Záznamy z elektronického katalogu byly exportovány do Souborného katalogu ČR (caslin.cz).

Uspořádáno  bylo 280 kulturních  a  vzdělávacích  pořadů  a  pokračovala  také  výměna

kulturních pořadů s knihovnou v Nyse. V roce 2020 se měl konat 16. ročník literárního a filmového

festivalu Město čte knihu (www.mestocteknihu.cz), který byl věnován knize Malý princ Antoina

de Saint-Exupéryho. Protiepidemická nařízení bohužel nedovolila, aby se festival mohl uskutečnit

s fyzickými návštěvníky. Knihovna proto natočila ze čtení knihy několik videí, která mohli diváci

sledovat na internetu. Podařilo se také uspořádat výstavu ve Vlastivědném muzeu Šumperk, jejíž

zhlédnutí bylo možné opět virtuálně prostřednictvím videa z komentované prohlídky.

Činnost knihovny zajišťovalo celkem 16,5 pracovníka, z toho bylo 2,5 úvazku financováno

z příspěvku Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí. 
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1 Služby uživatelům

1.1 Počet registrovaných uživatelů

Rok

Knihovna 2020 2019 2018

28. října 3 412, z toho 834 dětí 3 681, z toho 955 dětí 3 456, z toho 870 dětí

Sever 392, z toho 70 dětí 571, z toho 144 dětí 613, z toho 187 dětí

Celkem: 3 804, z toho 904 dětí
4 252, 

z toho 1 099 dětí
4 069, 

z toho 1 057dětí

Tabulka 1: Počet registrovaných uživatelů v jednotlivých knihovnách

Ve složitém roce 2020 došlo k pochopitelnému poklesu registrovaných čtenářů.  Důvodem

bylo šíření nového koronaviru, v jehož důsledku došlo k uzavření knihoven. MK TGM byla plně

uzavřena 26 výpůjčních dní  a 14 dní  fungovala v režimu výdejního okénka.  V těchto případech

nebyla  možná  registrace  nových  čtenářů  a  stávající  čtenáři  se  mnohdy  do  knihovny  vůbec

nedostali. Druhým důvodem poklesu čtenářů bylo uzavření pobočky Sever. Zde ještě čísla nejsou

zcela zřejmá, protože jako registrovaný čtenář je počítán každý, kdo do knihovny přijde, ať už si

knihy půjčí, nebo pouze vrací. Mnoho čtenářů z uzavřené pobočky knihy pouze vrátilo. 

Ve školním roce 2020/2021 byla opět uspořádána akce Poprvé do školy, poprvé do knihovny.

V roce 2020 využilo možnost bezplatné registrace pro prvňáčky 81 dětí, to je oproti roku 2019

pokles o 41 dětí. Důvodem je opět pandemie koronaviru, na některých školách neproběhly žádné

třídní schůzky nebo setkání s rodiči a nepodařilo se vybrat přihlášky. Ze dvou škol poblíž uzavřené

pobočky Sever se nepřihlásil nikdo. Registraci si úhradou poplatku do 18. 2. 2021 obnovilo 49,18 %

dětí, což je dvacetiprocentní pokles oproti loňskému roku. 

Pobočku knihovny v Klubu důchodců ve středisku Sever pravidelně navštěvuje několik desítek

většinou starších čtenářů.
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Knihovna Počet čtenářů
% z obyvatel

města
Počet dětských

čtenářů
% dětí z počtu

čtenářů

Mohelnice 1 044 11,38 216 20,69

Šumperk 3 804 14,75 904 23,76

Zábřeh 1 841 13,73 434 23,57

Tabulka 2: Srovnání počtu čtenářů s knihovnami ve městech Mohelnice a Zábřeh

Počet  dětí z celkového  počtu  čtenářů  v Šumperku  býval  ve  srovnání  s  jinými  knihovnami

výrazně nižší,  nyní se pohybuje v průměru. V minulém roce můžeme sledovat nejmenší úbytek

čtenářů z porovnávaných knihoven.

Velmi  významnou skupinu čtenářů v půjčovně pro dospělé tvoří  senioři,  hlavně ženy.  Ty

upřednostňují oddychové romány. Stále více sledujeme nárůst čtenářů i z řad lidí v produktivním

věku, kteří si půjčují hlavně bestsellery, thrillery a romány českých autorů. Státní maturita přivedla

do knihovny studenty ze všech středních škol, nejvíce je pak zastoupeno blízké gymnázium.

1.2 Počet návštěv

Rok 2020 2019 2018 2017 2016

Fyzické 
návštěvy 
celkem:

44 748 78 455 63 563 68 572 69 520

z toho:

Půjčování 37 066 53 587 44 960 49 256 50 538

Internet 628 1 966 1 843 4 291 4 674

Kulturní 
a vzdělávací 
akce

6 339 20 602 16 760 15 025 14 308

Akce, kde 
pořadatel 
není knihovna

715 2 300

Virtuální 
návštěvy:

61 789 47 330 56 200 57 787 111 036

Tabulka 3: Počet fyzických a virtuálních návštěv
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Veškerá čísla spojená s fyzickou návštěvností knihovny jsou ovlivněna nařízeným uzavřením

knihovny.  Nemohly se pořádat kulturní  akce, delší dobu nebyl  z hygienických důvodů přístupný

veřejný internet ani čítárna. Pro čtenáře však byla točena různá videa, ať už autorská čtení, čtení

pohádek nebo virtuální prohlídky výstav. Tato videa měli čtenáři možnost zhlédnout na Facebooku

knihovny, a jelikož to nebyly přímé přenosy, nejsou počty zobrazení nikde uváděny.  

K  nárůstu  návštěv  došlo  jen  u  těch  virtuálních,  protože  čtenáři  mnohem  více  využívali

možnost vyhledávat si knihy v on-line katalogu. Prostřednictvím tohoto katalogu měli také možnost

si knihy jednoduše objednat k vyzvednutí ve výdejním okénku. 

1.3 Výpůjčky

2020
Rozdíl

(+/−) 2019
Prolongace
(z celku výp.)

Podíl z celku
Prezenčně

(z celku výp.)
Rozdíl

(+/−) 2019

MK TGM
celkem

190 060 −77 932 89 476 47,08 % 1 787 −1 221

z toho:

Ústředí 184 576 −39 645 86 825 47,04 % 1 786 −730

Sever 5 484 −38 287 2 651 28,48 % 1 −491

z celku výpůjček:

Periodika 23 668 −8 303 12,45 %

Zvukové
knihy

3 727 −1 242 1,96 %

E-knihy 623 +161

Tabulka 4: Výpůjčky

Pandemie koronaviru se samozřejmě podepsala i na poklesu výpůjček, čtenáři se více než

měsíc nedostali k novým knihám. Na podzim bylo v provozu tzv. Masarykovo výdejní okénko, kde si

čtenáři  mohli  alespoň  vyzvedávat  předem objednané  knihy.  Mnoho  čtenářů  tuto  možnost  ale

nevyužilo, ať už proto, že o provozu okénka nevěděli, nebo si nechtěli  vybírat knihy z katalogu.

Za poklesem dále stojí uzavření pobočky Sever; někteří čtenáři z této pobočky knihy pouze vrátili,

ale v hlavní budově nebo v Klubu důchodců si už nic nepůjčili.

Naopak vzrostl počet výpůjček elektronických knih, což také souvisí s uzavřením knihovny,

neboť e-knihy si čtenáři půjčují sami bez nutnosti fyzické přítomnosti v knihovně. 
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Čtenáři také stále více využívají možnost si požadovanou knihu zarezervovat, pokud je právě

půjčená. S přechodem na vydávání knih z okénka nově přibyla možnost si volné knihy objednat

přes on-line katalog, což řada čtenářů velmi uvítala.

Knihovna pravidelně rozšiřuje i  nabídku deskových her,  které půjčuje v oddělení  pro děti

a mládež. V roce 2020 byly hry půjčeny 151×, což je více než v roce 2019 (103 výpůjček) i v roce

2018 (80 výpůjček). Nejčastěji půjčovanou hrou je Leo musí ke kadeřníkovi (10×), Zajíc a želva (6×),

Neobvyklí podezřelí (6×) a Ubongo (5×).

Nově byly v roce 2020 zakoupeny dvě elektronické tužky Albi (půjčeny byly 16×) a k tomu

interaktivní mluvící knihy. Je o ně velký zájem, knihy byly několikrát dokupovány a na mnohé z nich

jsou podány rezervace. Přibyly i tematické kufříky, které se půjčují jako celek a ve kterých se mimo

knih ukrývají i různé hry a další materiály na dané téma (např. dinosaurů, zvířátek, aut, vesmíru či

koček).

Nejčtenější autoři v půjčovně pro dospělé

– Vlastimil Vondruška (813 výpůjček)

– Nora Roberts (618 výpůjček)

– Táňa Keleová-Vasilková (559 výpůjček)

– Vlasta Javořická (499 výpůjček)

– Alena Jakoubková (489 výpůjček)

Nejčtenější české a slovenské autorky jsou nadále Magda Váňová, Táňa Keleová-Vasilková,

Alena Jakoubková, Katarína Gillerová, Alena Mornštajnová a stále i Vlasta Javořická. Z autorů pak

především Vlastimil Vondruška, Stanislav Češka, Patrik Hartl a Dominik Dán. 

Nejčtenější knihy v půjčovně pro dospělé

Jednoznačně vede maturitní četba, dále pak čeští a slovenští autoři a thrillery od Roberta

Bryndzy:

– Molière – Lakomec (47×)

– Alena Mornštajnová – Hana (38×)

– Viktor Dyk – Krysař (36×)

– Robert Bryndza – Smrtící tajnosti (35×), Do posledního dechu (32×)

– Táňa Keleová-Vasilková – Přítelkyně (32×)

– Radka Třeštíková – Veselí (32×)

10



Nejčtenější autoři v půjčovně pro mládež

– Jeff Kinney (294 výpůjček)

– J. K. Rowlingová (206 výpůjček)

– René Goscinny (149 výpůjček)

– z českých autorů Zuzana Pospíšilová (145 výpůjček) a Ivona Březinová (127 výpůjček)

Nejčtenější knihy v půjčovně pro mládež

Již  několik  let  se  nejvíce  čtou  knihy Jeffa Kinneyho  Deník  malého poseroutky  (více  dílů)

a J. K. Rowlingové Harry Potter (více dílů).

Nejpůjčovanější periodika

pro dospělé – Květy, Reflex, Vlasta, Burda, Počítač pro každého

pro mládež – Čtyřlístek, Starwars, Dráčik, Ledové království, Minecraft

Nejrezervovanější tituly v půjčovnách

– Alena Mornštajnová – Hana (49 rezervací), Tiché roky (27 rezervací) a Hotýlek (24 rezervací)

– Karin Lednická – Šikmý kostel (24 rezervací)

– Anne Jacobs – Panský dům 2. díl (21 rezervací)

Nadále zůstává podíl literatury uložen mimo volný výběr v depozitáři v suterénu. Jedná se

o knihy  staršího  vydání  či  duplicitní  výtisky  (četba  do  školy).  Uživatelé  mohou  knihy  najít

prostřednictvím elektronického katalogu. 

Z 83 247 svazků bylo ke konci r. 2020 mimo volný výběr uloženo 13 688, což je 16,44 %.

1.4 Meziknihovní výpůjční služby

2020 2019 2018 2017

Jiným knihovnám z vlastních fondů
zapůjčeno:

357 451 541 629

Z jiných knihoven v ČR kladně vyřízeno: 43 222 137 177

Ze zahraničí vyřízeno mezinárodní
výpůjční službou:

1 5 11 3

Tabulka 5: Meziknihovní služby
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Uzavření  knihoven  citelně  poznamenalo  i  meziknihovní  výpůjční  služby  (MVS),  došlo

k mírnému poklesu výpůjček do jiných knihoven a k velkému poklesu výpůjček z jiných knihoven

pro naše čtenáře.  Nejvíce tuto službu využívají  knihovny Bratrušov  a Postřelmov.  Katalogizační

záznamy  se  exportují  do  Souborného  katalogu  ČR  (caslin.cz),  který pro  veřejné  knihovny

představuje často využívanou pomůcku pro MVS. 
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2 Kulturní a vzdělávací akce

Celkem bylo uspořádáno 280 kulturních a vzdělávacích akcí, z toho 278 v hlavní budově a dvě

v knihovně Sever, která byla ovšem ke konci ledna uzavřena. Převážná část akcí byla uskutečněna

pro školní kolektivy v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí, pravidelně se konaly také akce pro

děti i dospělé ve volném čase. V hlavní budově se nacházejí dva sály pro pořádání kulturních akcí,

velký sál pro cca 180 lidí a malý sál pro cca 80 lidí. V minulém roce došlo k velkému poklesu počtu

kulturních akcí, protože se kvůli pandemii koronaviru nemohly konat. Mnoho nachystaných akcí

a setkání se tak muselo zrušit.

V roce 2020 bylo připraveno několik cyklů pravidelných setkání. Jednalo se o již osvědčený

Literární  seminář s  PhDr.  Marií  Brožovou,  kterou  poté  vystřídal  Mgr.  Filip  Říhovský,  pedagog

z místního gymnázia, dále pak o cyklus  Tváře krajiny – oči poutníka  RNDr. et PhDr. Iva Müllera,

Ph.D., pro  rodiče  a  prarodiče  s  malými  dětmi  probíhal  hudebně-dramatický  cyklus  spolku

Galimatyáš Skřítek Jiřin a jeho cesty křížem krážem do světa knih a zase ven. Oblíbený byl i cyklus

Moderní dějiny s Mgr. Tomášem Hlavsou, který se setkal s velkým zájmem, a začal nový cyklus

seminářů Jany Kaněvové Osobní rozvoj, z nějž se bohužel uskutečnila pouze jedna přednáška Jak

měnit  a  řídit  chování  a  komunikaci  s  pomocí  transakční  analýzy.  Nově  byl  v jedné  z kluboven

otevřen  Klub čtenářů pod vedením Jany  Kirs.  Byl  určen pro úzký okruh zájemců,  kteří  si  vždy

dopředu přečetli zadanou knihu a pak o ní mohli společně diskutovat. Uskutečnila se čtyři setkání. 

Knihovna  měla  naplánováno  tradiční  setkání  nejstarších  čtenářů  a  poznávací  zájezd  pro

seniory, bohužel ani jedna akce nemohla proběhnout. 

Nejrozsáhlejší akcí měl být 16. ročník festivalu Město čte knihu zaměřený na Malého prince

Antoina de Saint-Exupéryho, který je pořádán ve spolupráci s kulturními organizacemi a školami ve

městě. Ačkoliv se program několikrát měnil a přizpůsoboval protiepidemickým opatřením, nakonec

se s fyzickými diváky neuskutečnil vůbec. Ve spolupráci s dalšími subjekty byla alespoň natočena

videa, která mohli zájemci zhlédnout na internetu. 

Mezinárodní spolupráce knihoven Šumperk a Nysa pokračovala uspořádáním společných akcí

také v roce 2020. 
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2.1 Půjčovna pro dospělé

Uspořádala  celkem 73 (oproti roku 2019 pokles  o 36)  kulturních a jednu vzdělávací  akci,

kterých se zúčastnilo 2 281 návštěvníků (−5 050 oproti roku 2019). 

Výstavy

Jindřich Buxbaum – Intimní pohled na péči Charity (fotografie)

Martina Trchová – Bezbřeze (obrazy)

Šárka Nesvadbová – Barvy květin (fotografie)

Monika Kamińska – výstava obrazů

Katarína Líšková – Íránský seznam (fotografie)

Všechny výstavy, které lidé nemohli navštívit, byly zprostředkovány alespoň virtuálně.

Vybrané besedy, přednášky a autorská čtení pro veřejnost

14. 1. Andrea Radomská: Poslední věci člověka

21. 1.  Katarína Líšková:  Con permiso – Pohled do Kubánské duše – přednáška uskutečněna ve

spolupráci s kavárnou Úzká 2

Obrázek 1: Akce, besedy a výstavy (zleva: Příběhy našich sousedů, Architekt Carl Seidl, Martin Petiška)

30. 1. Martin Petiška: Minulost a přítomnost českých šlechtických rodů 

11. 2. Anna Strnadová: Prodloužená sonáta života (autorské čtení)

20. 2. Petr Blažek: Živé pochodně v sovětském bloku

27. 2. Wolkrův Prostějov 2020 – oblastní kolo uměleckého přednesu recitátorů-sólistů

5. 3. Martina Trchová a Prune (koncert)
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23. 6. Příběhy našich sousedů – slavnostní prezentace devíti pamětnických příběhů

25. 6. Letní hody – ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Pomněnka

9. 7. Markéta Pilátová: Jak bratři Baťové obouvali svět (autorské čtení)

Obrázek 2: Akce, besedy a výstavy (zleva: Markéta Pilátová, Old Time Jazz Band, otevření symbolické knihovny Karla
Čunderleho)

28. 7. Old Time Jazz Band (koncert)

25. 8. TapTýda: Loučení s prázdninami (koncert)

10. 9. Jaroslava Čajová: Jakub Lolek – Paměti z mého života (křest knihy)

15. 9. Architekt Carl Seidl 1858–1936 (křest knihy)

22. 9. Zlatuše Knollová: Za čajem na Srí Lanku

Vzhledem k pandemii nového koronaviru a nařízením vlády se mnoho připravených pořadů

nemohlo uskutečnit.  Knihovna se snažila alespoň nějakým způsobem pracovat a díky ochotným

lidem, technice a sociálním sítím se podařilo zprostředkovat alespoň nějaké kulturní zážitky.  Na

Facebooku knihovny byla umístěna videa:

– Markéta Pilátová – čtení z knihy Kulaté rámy slov – 12 dílů

– Monika Kotková – domácí cvičení s dětmi

– Iva Smýkalová – muzikoterapie – 5 dílů

– Miroslav Václavek – autorské čtení

– Aleš Kauer – autorské čtení

– Vendula Ježková – čtení pro děti – 5 dílů

– Město čte knihu

– Miloň Čepelka – autorské čtení

– Aleš Kauer – křest knihy Anežky Kovalové
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O videa byl velký zájem, některé měly i přes 500 zhlédnutí. Počty zhlédnutí těchto videí ale

nejsou  ve  statistikách  uvedeny,  podle  metodiky  se  měly  uvádět  pouze  živé  přenosy  a  počty

připojení. 

2.1.1 Vzdělávání knihovníků, semináře

2.1.1.1 Aktuality z knihovnictví

Aktuální informace a novinky z oblasti knihovnictví byly předávány na poradách knihovníků

knihovnických středisek Šumperk, Hanušovice, Loštice, Mohelnice, Úsov, Štíty a Zábřeh.

2.1.1.2. Vzdělávací seminář pro knihovníky regionu Šumpersko

Seminář se uskutečnil 10. 9. 2020 v Městské knihovně T. G. Masaryka v Šumperku ve velkém sále. 

Program:

9.00–9.10 Zahájení semináře a přivítání v knihovně – Mgr. Kamila Šeligová

9.10–10.15 Klasika očima studentů – PhDr. Marie Brožová

10.15–10.30 Malá přestávka

10.30–11.30 Bookstart – jak na projekt S knížkou do života – Mgr. Helena Dlouhá

11.30–12.00 Občerstvení

12.00–13.00 Od  připoutanosti  ke  svobodě,  od  apatie  k inspirované  činnosti  –  Mgr. Jolana

Keprtová

PhDr. Marie Brožová 

pedagožka Gymnázia Zábřeh  

Vystudovala  obor  ČJ–Hv na FF  UP Olomouc,  v  dalším vzdělávání  pedagogických  pracovníků se

zaměřila na práci  s recitátorem a aktivizační  metody ve výuce. Je krajskou lektorkou Olympiády

v českém jazyce v Olomouckém kraji,   připravuje soutěžící  gymnázia  v recitační  soutěži  Wolkrův

Prostějov (pětkrát laureátství v celostátním kole soutěže). Od roku 2017 vede v Městské knihovně

T. G. Masaryka Šumperk Literární seminář pro veřejnost.

Mgr. Helena Dlouhá

pracovnice oddělení pro děti a mládež Knihovny města Ostravy

S kolegyní se zúčastňují vítání občánků městské části Moravská Ostrava a Přívoz a předávají zde

sady Bookstart. V rámci projektu S knížkou do života spravuji webové stránky a facebookový profil
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projektu.  Má  na  starosti  také  zpravodaj  S  knížkou  do  života  a  správu  kontaktního  mailu

sknizkoudozivota@gmail.com.

Mgr. Jolana Keprtová

specialistka na zdravotní prevenci a výživu a prevenci rizikového chování

Celý svůj život si klade otázky a hledá odpovědi, a to na všech úrovních lidského bytí – biologické,

psychologické,  sociální  i  spirituální.  Nalezené odpovědi  úročí  ve své práci  lektora preventivních

programů a poradce v oblasti zdravotní prevence a výživy.

Pandemická situace v roce 2020 bohužel ovlivnila i nabídku vzdělávání, kterou měla knihovna

pro  knihovníky,  pedagogy  a  další  zájemce  pro  rok  2020  připravenou.  Nepodařil  se  uskutečnit

výjezdní  aktiv knihovníků do knihoven Bruntál,  Jeseník a Rýmařov a neproběhla ani  připravená

přednáška PhDr. Marie Brožové o Antoinu de Saint-Exupérym.

2.2 Půjčovna pro mládež

Půjčovna pro mládež připravila v roce 2020 celkem 204 (−207 oproti roku 2019) kulturních

a vzdělávacích akcí,  kterých se  zúčastnilo 3 988 (−5 095)  dětí a dospělých.  Obrovský  pokles je

způsoben uzavřením škol kvůli pandemii. Pokud to bylo alespoň trochu možné, knihovna besedy

pro  děti  pořádala.  Převážná  většina  akcí  probíhala  ve  spolupráci  se  školami  v dopoledních

hodinách.  Pořady  byly  organizovány  dle  nabídky  akcí,  kterou  půjčovna  každoročně  zpracovává

a vystavuje na webových stránkách. Mimořádné akce půjčovny pro mládež byly např.:

7. 1. – 28. 2. Martin Šinkovský a Ticho762: Trikolora (zahájení výstavy a beseda s autorem)

únor – projektové vyučování pro 6. ročník

březen – Netradiční noc s Andersenem – rodiče četli dětem doma a posílali fotografie nebo videa

16.  6.  –  30.  9. Matice osvěty Bratislava:  Bludiště a  hlavolamy (vernisáž  výstavy,  následně celé

prázdniny si zájemci mohli vystavené hry zahrát)

červen a červenec – čtyři turnusy příměstského tábora

červenec a srpen – Pojďte s námi za pohádkou – herní dopoledne v knihovně na téma pohádek

7. 7. Chytrá horákyně

14. 7. O kohoutkovi a slepičce
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21. 7. O Budulínkovi

28. 7. O perníkové chaloupce

4. 8. Zlatovláska

11. 8. Popelka

18. 8. Červená Karkulka

srpen – soutěž Hledání pokladu

září – pasování prvňáčků, ukončení projektu Knížka pro prvňáčka

11. 9. čtení babiček a dědečků v daňčí oboře ve Vernířovicích

říjen –  výtvarná soutěž v rámci festivalu Město čte knihu, do které došlo nejvíce prací za dobu

pořádání festivalu (381 příspěvků), následná výstava prací. Literární soutěž Město čte knihu

listopad – čtenářský metr – on-line výzva Staň se největším čtenářem široko daleko

2.3 Knihovna Sever

Pobočka Sever byla k 31. lednu 2020 uzavřena. Část knižního fondu (více než 1 400 knih) bylo

umístěno do prostoru Klubu důchodců, který sídlí ve stejné budově v prvním patře. Tuto malou

pobočku navštěvuje několik  desítek převážně starších čtenářů,  kteří  chodí  pravidelně.  Jsou zde

půjčovány novější tituly a nové knihy se stále dokupují. 

Poprvé byla nová pobočka otevřena v pondělí 17. 2. 2020. Otevírací doba je každé pondělí

od 12.30 do 15.30. V době pandemie byla pobočka bohužel delší dobu uzavřena.

V lednu proběhly ještě ve starém prostoru pobočky Sever dvě akce pro školy s 30 účastníky.
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2.4 Město čte knihu 2020

2.4.1 Závěrečná zpráva

Šestnáctý  ročník  festivalu  Město čte knihu  se měl  konat  v Šumperku ve dnech  12.  10.  –

17. 10. 2020. Administrátorem a hlavním pořadatelem kulturní,  komunitní a společenské akce

byla Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, do organizace jednotlivých pořadů se zapojily

další kulturní a společenské organizace, základní, střední i mateřské školy.   

Akce  festivalu  nemohly  proběhnout  tak,  jak  bylo  původně  naplánováno.  Důvodem  bylo

nařízení vlády, na jehož základě byly veškeré kulturní akce kvůli covidu-19 zakázány. Knihovna

však našla náhradní řešení. 

V letošním  roce  proběhl  šestnáctý  ročník  tohoto  festivalu.  Poprvé  nevyšla  kniha.  Program

festivalu byl připraven ke knize Antoina de Saint-Exupéryho Malý princ. 

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry se narodil  29.  června 1900 v Lyonu jako prostřední

z pěti dětí ve šlechtické rodině. Dětství strávil na zámcích svých prarodičů a tety, protože otec po

narození  poslední  dcery  náhle  zemřel  a  matka  zůstala  s dětmi  sama.  Antoine  ji  velmi  miloval.

Navštěvoval s bratrem jezuitskou kolej a již od dětství psal básně a zajímal se o letadla.

Na  začátku  první  světové  války  se  jeho  matka  stala  ošetřovatelkou,  Antoine  studoval

ve Švýcarsku,  kde  složil  maturitní  zkoušku.  Poté  se  přesunul  do  Paříže,  kde  začal  studovat

architekturu a sblížil se s literárními kruhy. V roce 1921 narukoval k leteckému pluku a po složení

náročných zkoušek se stal stíhačem. Při nehodě mu ale praskla lebka a v roce 1923 odešel do civilu.

Stal se úředníkem a obchodníkem, avšak stále snil o létání.

Začal se věnovat psaní, v roce 1926 mu vyšla první novela Letec. Podařilo se mu opět usednout

za  knipl,  stal  se  pilotem letecké pošty.  Pomáhal  zakládat  letecké linky v Patagonii,  v roce 1934

pracoval pro společnost Air France v Asii. Nevyhýbaly se mu ani havárie a zranění, které ho ale od

létání neodradily. Za druhé světové války školil nové piloty a stal se  leteckým průzkumníkem. Po

další nehodě byl zařazen do zálohy, ale v roce 1944 i přes svůj věk znovu aktivně pilotoval. Jeho

poslední let, z něhož se už nevrátil, se uskutečnil nad Korsikou 31. července 1944.

Antoine de Saint-Exupéry Malého prince napsal a poprvé vydal v roce 1943, pouhý rok před

tím, než jeho letadlo zmizelo během průzkumného letu nad Korsikou. A je jen málo knih, kterých

by si dospělí cenili stejně jako děti. Tento lyrický příběh s pohádkovým nádechem, jenž usiluje

o nalezení pravého smyslu života, si najde svou jedinečnou cestičku ke každému čtenáři.
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2.4.2 Aktivity festivalu, které se podařilo uskutečnit

1. Výtvarná a literární soutěž na téma „můj nejlepší kamarád / moje nejlepší kamarádka“.

Soutěž byla vyhlášena v květnu a ukončena 30. 9. 2020. 

Do výtvarné části soutěže bylo zasláno celkem 381 prací. V kategorii nejmladších dětí to bylo

72 kreseb od dětí ze šumperských mateřských škol Pohádka, Sluníčko a Veselá školka a SVČ Doris.

Největší  počet  –  213 obrázků  –  nakreslily  děti  z 1.–5.  ročníků  základních  škol  (druhá  věková

kategorie), ve třetí věkové kategorii dorazilo 96 prací. Kromě šumperských základních škol přispěly

také Schola Viva, SVČ Doris, ZUŠ Šumperk, ZŠ Dolní Studénky, ZŠ a MŠ Vikýřovice, Základní škola

speciální Lanškroun a ZŠ Proseč u Skutče. Všechny práce svědčí o šikovnosti autorů, ale zároveň

dokumentují skutečnost, že si děti o kamarádství se svými pedagogy povídaly. A to je moc dobře.

Porota pod vedením výtvarné pedagožky Milady Sobkové neměla jednoduchou práci.

Do literární soutěže dorazilo celkem 80 prací, které vesměs svědčí o vážnosti, s jakou jejich

autoři k tématu přátelství přistupovali. Dokládají jeho význam pro každého z nás. Příspěvky přišly

nejen ze šumperských škol, ale také z řady dalších míst: Bílovice nad Svitavou, Čermná nad Orlicí,

Dvůr  Králové  (ZŠ 5. května),  Frýdek-Místek,  Horní  Bříza,  Hlubočec,  Hradec  nad  Moravicí,  Cheb

(Svobodná chebská škola), Ivančice (Gymnázium Jana Blahoslava), Jablonec nad Nisou, Janov nad

Nisou, Klatovy (VOŠ, OA, SZŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky), Kravaře, Krnov, Malá Černá,

Odry (ZŠ),  Opava (Slezské gymnázium, ZŠ Englišova),  Otice, Písečná, Proseč (ZŠ  a MŠ), Rychvald,

Skalice, Uhlířov, Velká Bíteš, Vidnava (ZŠ). 

Celkem bylo do soutěže zasláno 461 prací.

2. Výstavy

Výstavy  obrázků  z výtvarné  soutěže  pro  děti pořádané  Informačním  centrem  Šumperk

a Městskou knihovnou T.  G. Masaryka Šumperk byly zahájeny 12. 10. 2020. V době uzavření IC

a knihovny nemohli  návštěvníci  výtvarné  práce zhlédnout,  od  3.  12.  se  veřejnosti výstavy  zase

otevřely. Podařilo se dohodnout, že výstava oceněných výtvarných prací jak v IC, tak i v knihovně

byla prodloužena do konce ledna 2021. 

Výstavy Alice Dostálové a Petra Horálka Planetami Malého prince – Sedm perel astronomie ve

Vlastivědném muzeu Šumperk byly zahájeny 13. 10., ale kvůli vládním nařízením zůstaly bohužel

taktéž  uzavřeny.  Od  3.  12.  se  výstavy  otevřely  pro  veřejnost  a  podařilo  se  je  prodloužit  do

6. 1. 2021.
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3. Videa

Veškerá čtení z knihy Malý princ, která byla na programu, byla zrušena. Knihovna se rozhodla

alespoň některá z plánovaných čtení  natočit  bez přítomnosti diváků. Videa pak sdílela na svých

facebookových stránkách a na YouTube. Celkem bylo natočeno šest videí: 

 úvodní slovo k festivalu – starosta města Tomáš Spurný a ředitelka knihovny Kamila

Šeligová,

 čtení Olgy Kaštické a Petra Komínka – výběr kapitol z knihy Malý princ – 2 díly,

 čtení členů Studia D123 – kniha Letec a živly,

 čtení herců Divadla Šumperk – dramatizace textu Malý princ,

 reportáž z realizované výstavy v muzeu – úvodní slovo Kristina Lipenská,

 čtení studentů Gymnázia Šumperk – výběr kapitol z knihy Malý princ.

Všechna videa sdíleli i spolupořadatelé festivalu a jednotlivé základní a mateřské školy získaly

odkaz na natočená videa na YouTube. 

4. Akce připravované v náhradním termínu během roku 2021

Muzeum 

 Přednáška Martina Tylšara Astrofotografie deep-sky objektů

Knihovna 

 Přednáška PhDr. Marie Brožové Antoine de Saint-Exupéry určená pro knihovníky, pedagogy,

návštěvníky literárního semináře a další zájemce

 Loutkové představení Malý princ divadla Já to jsem Víti Marčíka 

Dokumentace  jednotlivých  akcí  festivalu  Město  čte  knihu  je  dostupná  na webových  stránkách

www.mestocteknihu.cz.
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2.5 Mezinárodní spolupráce

V roce 2020 pokračovala spolupráce Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk s knihovnou

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie. Byly uspořádány dvě společné akce.

2.5.1 Výstava obrazů Moniky Kamińské Pulche, bene, recte 

Termín: 3. 9. – 4. 11. 

Zahájení výstavy: 3. 9. 2020

Čas: 17.00 hod

Místo: půjčovna pro dospělé + malý sál 

Miejska  i  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Nysie ve  spolupráci  se  šumperskou  knihovnou

uspořádala výstavu polské výtvarnice. Zahájení výstavy se zúčastnila ředitelka partnerské knihovny

v Nyse a za vedení města Šumperk výstavu otevřeli starosta Mgr. Tomáš Spurný a místostarostka

Ing. Marta Novotná.

Monika  Kamińska  je  absolventkou  Akademie  výtvarných  umění  v  Krakově  v  grafickém

ateliéru  prof.  Włodzimierza  Kunze  –  malířském studiu  prof.  Juliusze  Joniaka  a  dějin  umění  na

Jagellonské  univerzitě.  V  současné  době je  profesorkou na  katedře  výtvarných  umění  Opolské

univerzity,  kde  vyučuje  malbu,  kresbu  a  grafiku.  Zúčastnila  se  skupinových  výstav  v Polsku

a zahraničí  (Česká republika,  Německo,  Maďarsko,  Litva,  Slovinsko,  Rumunsko,  Rusko,  Ukrajina,

Švédsko, Francie, Anglie, Kanada, Japonsko).

2.5.2 Výstava fotografií Moniky Paulové Na nebi se mraky honily

Výstavu fotografií Moniky Paulové zorganizovala Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

v partnerské knihovně v  Nyse v měsíci  říjnu.  Soubor  amatérských fotografií  zachycuje  proměnu

ranní a večerní oblohy při pohledu z okna, na snímcích se střídá atmosféra, mění se barvy, nálady,

slunce i mraky. Místa (okna), z kterých byly fotografie pořízeny, ale zůstávají neměnná, a o to je

výsledek zajímavější.

Monika  Paulová  vystudovala  SOŠ  památkové  péče  v Šumperku  a  dále  VOŠ  stavební

v Náchodě.  Už  při  studiích  se  začala  věnovat  fotografování.  Zpočátku  se  jednalo  o  focení

architektury  pro  potřeby  studia,  postupem času se  okruh zájmu rozšířil  na  vše,  co upoutá  její
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pozornost. Dnes fotí především přírodu, detaily a oblohu. „Pohled na to, co dokáže vykouzlit sama

příroda, mě nepřestává fascinovat.“ A toto motto ji provází na každém kroku.

2.6 Pronájmy sálů a kluboven

Prostředí  nové knihovny se  návštěvníkům i uživatelům velmi  líbí,  o sály  a klubovny,  které

knihovna pronajímá, je velký zájem. 

V klubovnách na základě smluv působili tito nájemci: Iva Smékalová (muzikoterapie), Petra

Ungrová (jóga), Dětský klíč, o. p. s., Oculos meos, z. s., Klub českých turistů, Klub filatelistů 07-04

Šumperk, Petra Hatoňová (taneční kroužek), Cecílie Braná (sahadža jóga), Sdružení D, z. ú., a Hana

Kolmanová (setkávání zájmové skupiny). 

U pronájmů  sálů  celkově  převažuje  zájem  o velký  sál.  V roce  2020  byl  malý  sál  pronajat

jednou, velký sál desetkrát. Knihovna přednostně do sálů obsazuje své kulturní a vzdělávací akce,

akce, kde je spolupořadatelem, a kulturní a vzdělávací akce příspěvkových organizací města. 

Knihovna  v roce  2020  kvůli  pandemické  situaci  a  s ní  souvisejícími  opatřeními  nemohla

klubovny a sály pronajímat v plném rozsahu. 
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3 Tvorba knihovních fondů a informačních zdrojů

3.1 Knihovní fond a přírůstky

Počet knihovních jednotek včetně knihovny 
v Klubu důchodců (KD)

Knihovní fond celkem: 84 490

Z toho knihy: 80 938

Ostatní (AV, CD, MP3) 3 552

Tabulka 6: Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020

Přírůstky

Celkem 3 227

Z toho knihy: 2 969

Ostatní (CD, MP3) 258

Tabulka 7: Přírůstky do knihovního fondu za rok 2020

Přírůstek do
půjčoven

hlavní budovy
a knihovny KD

Výměnný
fond pro
středisko
Šumperk

Celkem knih
Ostatní 
(AV, CD)

Přírůstek celkem

2020 2 969 1 337 4 306 260 4 566

2019 3 706 1 169 4 875 268 5 143

porovnání −737 +168 −569 −8 −577

Tabulka 8: Tabulka přírůstků knihovního fondu včetně darů

Nákup (včetně výměnného fondu)

2020 3 661

2019 4 178

porovnání −776

Tabulka 9: Tabulka nákupu do knihovního fondu

Z celkového přírůstku knihovního fondu 4 566 jednotek (knihy, CD, MP3) bylo koupí získáno

3 661 knihovních jednotek, z čehož pro pracoviště městské knihovny to bylo 2 324 a pro výměnné

fondy střediska Šumperk 1 337 jednotek.
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Do databáze bylo zapsáno o 577 jednotek méně než v r. 2019. 

Dary představovaly 955 jednotek, to je 19,8 % z celkového přírůstku KF. 

Pro dětské oddělení bylo zakoupeno 15 deskových her v hodnotě 5 394 Kč.

V roce 2020 bylo do výměnných fondů zakoupeno 1 028 svazků z krajské dotace na výkon

regionálních funkcí (lokace VFST) a 311 svazků z 50 % dosaženého rabatu při nákupu pro knihovny

střediska Šumperk (lokace VFR). 

K  31.  12.  2020 má středisko Šumperk ve své evidenci  celkem 13 994 knih a  171 dalších

jednotek (AV, CD, MP3).

Zvukové knihy

Zakoupeno bylo 257 titulů v celkové hodnotě 85 591 Kč.

Do výměnných fondů byly zakoupeny 2 tituly v hodnotě 648 Kč.

Průměrná cena knihy

2020 229,48 Kč

2019 202,38 Kč

Tabulka 10: Průměrná cena knihy v roce 2020 v porovnání s rokem předchozím

Průměrná cena byla vypočtena z nákladů na nákup (po odečtení rabatu od knihkupců).

Pokud  by  knihovna  nakupovala  za  ceny  obvyklé  u knihkupců,  činila  by  průměrná  cena

317,50 Kč za jeden svazek.  Nákup knihovního fondu byl prováděn přes internetové nabídky, kde

rabat představuje slevu z běžné ceny 25–32 %.

Pro čtenáře bylo k dispozici 122 časopisů a denního tisku za 88 904 Kč.

Došlo ke snížení počtu odebíraných titulů o 20.
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3.2 Odpisy knihovních fondů

MK Výměnný fond Celkem

2020 5 758  0 5 758

2019 3 428 121 3 549

Porovnání 2 330 −121 2 209

Z toho: 32 CD

Tabulka 11: Odpisy knihovních fondů

Nárůst  odpisů  je  spojen  s  revizí  knihovního  fondu  v  městské  knihovně  a  zpracováním

svezeného  fondu  bývalé  pobočky  Sever.  Knihy  z  této  pobočky  byly  roztříděny  a  poškozené

a zastaralé byly navrženy k odpisu.

3.3 Revize knihovních fondů

V roce 2020 proběhla revize knihovních fondů v Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk.

Bylo zrevidováno 83 662 svazků a 2 025 AV, CD či MP3. Nenalezeno bylo 172 svazků a 7 CD.

3.4 Knihovnický systém Verbis

Knihovnické služby byly zajišťovány prostřednictvím SW Verbis. Do databáze jsou zapisovány

knihovní fondy městské knihovny i všechny knihovní fondy střediska Šumperk pod samostatnými

lokacemi.  Databáze  je  využita  pro  zajišťování  automatizovaného  půjčování  prostřednictvím

vzdálené plochy v následujících knihovnách: pobočka v Klubu důchodců ve společenském středisku

Sever a místních knihovnách Bludov, Bohdíkov s pobočkou Raškov, Bohutín, Bušín, Dlouhomilov,

Dolní  Studénky,  Hrabišín,  Chromeč,  Libina,  Loučná  n.  Desnou,  Nový  Malín,  Olšany,  Klášterec,

Oskava, Postřelmov, Rapotín, Ruda n. Moravou s pobočkami Hostice a Hrabenov, Sobotín, Velké

Losiny, Vikýřovice (23 místních knihoven). 

Knihovny Libina, Rapotín, Ruda n. Moravou a Velké Losiny vkládají  a vyřazují  svůj knihovní

fond samostatně.

Na základě smlouvy jsou součástí databáze také záznamy odborné knihovny Vlastivědného

muzea v Šumperku. 
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3.5 Spolupráce s vyššími typy knihoven

Jednou  za  týden  probíhá  export  dat  do  Souborného  katalogu  ČR  –  CASLIN  (caslin.cz).

Odesláno bylo celkem 37 dávek. Počet záznamů byl ovlivněn technickými problémy během roku.

Současně se záznamy MK TGM Šumperk jsou do Souborného katalogu odesílány záznamy KF

knihoven, jejichž záznamy jsou ve společné databázi obsaženy (středisko Šumperk, knihovna Libina,

Velké Losiny, Ruda n. Moravou, Vlastivědné muzeum Šumperk). 

Městská  knihovna  T.  G.  Masaryka  se  v  roce  2020  účastnila  na  projektu  Benchmarking

knihoven, tj.  vyhodnocování výkonu a kvality činnosti metodou benchmarkingu, který provozuje

NIPOS  ve  spolupráci  s Národní  knihovnou  ČR  a který  umožňuje  získat  detailní  srovnání

s knihovnami podobné velikosti (viz přílohu).
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4 Regionální funkce v okrese Šumperk

Dle  smlouvy  o přenesení  regionálních  funkcí  s Vědeckou  knihovnou  v Olomouci  ze  dne

10. 12. 2019 byla Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk také v roce 2020 garantem pro výkon

regionálních  funkcí  pro  místní  a obecní  knihovny  okresu  Šumperk.  Tyto  služby  zajišťovala  na

základě  smluv  s provozovateli  knihoven  s profesionálními  knihovníky  v Hanušovicích,  Lošticích,

Mohelnici,  Štítech,  Úsově  a v Zábřehu.  Výkon  regionálních  funkcí  byl  na  základě  smlouvy

s Olomouckým krajem ze dne 3. 12. 2020 podpořen účelovou dotací ve výši 2 443 401 Kč. Z dotace

na  výkon  RF  byly  hrazeny  zejména  náklady  na  práci  knihovníků  profesionálních  knihoven  pro

svěřené knihovny, nákup výměnných fondů, autodoprava a další související náklady. 

Městská knihovna T.  G.  Masaryka Šumperk poskytovala  metodickou,  případně praktickou

pomoc  profesionálním  knihovnám  okresu  Šumperk  při  vedení  knihovnické  agendy,  zajišťování

knihovnických  služeb,  zpracování  projektů  na  automatizaci  knihovních  systémů,  evidenci

knihovních  fondů  v databázi  knihovnického  softwaru  Verbis  2.0,  zajišťovala  nákup  speciálních

pomůcek,  materiálu,  pořádala  porady  a vzdělávací  akce  pro  knihovníky  ve  svěřeném  okruhu

působení. 

Součástí  regionální  činnosti  bylo  také  pracoviště  střediska  Šumperk,  které  poskytuje

knihovnické služby obcím v okolí Šumperka. 

4.1 Vzdělávání knihovníků, semináře

4.1.1 Aktuality z knihovnictví

Aktuální informace a novinky z oblasti knihovnictví byly předávány na poradách knihovníků

knihovnických středisek Šumperk, Hanušovice, Loštice, Mohelnice, Úsov, Štíty a Zábřeh.

4.1.2 Vzdělávací seminář pro knihovníky regionu Šumpersko

Seminář se uskutečnil 10. 9. 2020 v Městské knihovně T. G. Masaryka v Šumperku ve velkém

sále.
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5 Služby knihovnám, regionální činnost pro středisko 
Šumperk

Pracoviště střediska Šumperk poskytovalo v roce 2020 služby celkem 27 knihovnám v obcích

Bludov,  Bohdíkov,  Bohutín,  Bratrušov,  Bušín,  Dlouhomilov,  Dolní  Studénky,  Hrabišín,  Chromeč,

Klášterec, Kolšov, Libina, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Olšany, Oskava, Postřelmov, Rapotín,

Raškov,  Rejchartice,  Ruda nad Moravou,  Sobotín,  Sudkov,  Vernířovice,  Velké Losiny,  Vikýřovice

a Vyšehoří na základě smluv o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb dle

novelizace z roku 2017 a dodatků smluv z roku 2020.

Místní knihovny Libina, Ruda nad Moravou a Velké Losiny pouze využívaly systém cirkulace

střediska Šumperk. 

5.1 Evidence knihovních fondů ve středisku Šumperk

Do souborného katalogu regionu Šumperk jsou zapisovány knihy 24 obcí pod samostatnými

lokacemi. 

2020 2019 +/−

Přírůstky celkem 2 066 2 539 −473

Odpisy celkem 3 635 2 491 1 144

Tabulka 12: Přírůstky a odpisy místních knihoven

Přírůstky představují  1 747 svazků  zakoupených  z  prostředků obcí a 319 svazků získaných

darem.  Odpisy  zahrnují  aktualizace  fondu  v místních  knihovnách  v  Rapotíně,  Bludově,

Dlouhomilově, Hrabišíně, Kolšově, Loučné n. D., Olšanech, Rejcharticích, Sudkově a Vyšehoří.
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5.1.1 Srovnání nákupů

2020 2019 +/− 2020 (Kč) 2019 (Kč) +/−
Bludov 257 292 −35 74 901 72 036 2 865

Bohdíkov 51 61 −10 15 422 15 194 228

Raškov 49 57 −8 15 008 14 430 578

Bohutín 67 77 −10 18 121 18 115 6

Bratrušov 41 52 −11 11 172 11 542 −370

Bušín 31 45 −14 9 997 10 222 −225

Dlouhomilov 25 34 −9 6 719 6 086 633

Dolní Studénky 101 120 −19 29 348 29 632 −284

Hrabišín 33 42 −9 8 888 8 749 139

Chromeč 54 42 12 12 378 11 037 1 341

Kolšov 40 50 −10 8 050 10 116 −2 066

Loučná n. Desnou 81 116 −35 25 308 29 060 −3 752

Nový Malín 123 139 −16 36 700 34 750 1 950

Olšany + Klášterec 81 102 −21 20 028 12 940 7 088

Oskava 56 53 3 16 491 12 733 3 758

Postřelmov 136 187 −51 41 234 46 798 −5 564

Rapotín 208 238 −30 47 901,10 50 211 −2 309,90

Rejchartice 36 48 −12 9 970 10 327 −357

Sobotín 42 49 −7 10 307 9 819 488

Sudkov 99 84 15 29 479 20 781 8 698

Vernířovice 0 22 −22 0 5 560 −5 560

Vikýřovice 121 138 −17 34 512 33 711 801

Vyšehoří 15 24 −9 4 132 4 448 −316

Středisko celkem 1747 2072 −325 486 066,10 478 297 7 769,10
Tabulka 13: Srovnání nákupů v jednotlivých místních knihovnách

V roce 2020 bylo zakoupeno 1 747 svazků za  486 066,10 Kč, což je o 325 svazků méně než

v r. 2019. Průměrná cena jedné knihy představovala 278,23 Kč. 

Celkový počet  knihovních jednotek k  31.  12.  2020 byl  ve  středisku Šumperk 86 856 knih

a 37 CD-ROM. V místních knihovnách bylo také k dispozici 82 titulů periodik.

Revize knihovního fondu

Ve středisku Šumperk proběhly v roce 2020 tři  revize ukončené protokolem. Celkem bylo

zrevidováno  5 346 svazků, z toho v knihovně v Bušíně 1 856 svazků, v Kolšově 2 137 svazků a ve

Vernířovicích 1 353 svazků.

Výměnné fondy:

Na cirkulaci má středisko k dispozici celkem 13 994 knih a 171 CD.
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Cirkulace výměnných fondů:

Zasláno knihovnám: Vráceno z  knihoven:

souborů svazků souborů svazků

2020 131 6 042 124 5 482

2019 165 5 528 158 4 807

+/− −34 +514 −34 +675

Tabulka 14: Cirkulace výměnných fondů

Do cirkulace bylo zahrnuto celkem 26 knihoven. Průměrně dostala každá místní knihovna za

rok 232 svazků. Výměnné fondy znamenaly  významné posílení  fondů místních knihoven,  zvlášť

těch,  které  mají  nízké  částky  na  nákup  knih.  Součástí  výměnných  fondů  byly  i deskové  hry

a audioknihy na CD.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Místní knihovny využívají meziknihovní výpůjční službu, požadavky na knihy zasílají jak větším

knihovnám,  tak  samy  mezi  sebou. V  roce  2020  bylo  do  místních  knihoven  prostřednictvím

meziknihovní  výpůjční  služby  zapůjčeno  celkem  470  knih,  nejčastěji  od  Městské  knihovny

T. G. Masaryka Šumperk, ale i od Městské knihovny Zábřeh či Vědecké knihovny v Olomouci. 
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5.2 Výpůjční činnost knihoven ve středisku Šumperk

Registrovaní uživatelé VýpůjčkyNávštěvníci v knihovně Počet obyv.
% čten. 

z obyv.

celkem z toho do 15 let celkem
z toho virtuální 

návštěvy
Bludov 196 105 6 778 1 355 60 3 064 6,36 %

Bohdíkov 23 6 383 143 45 1 315 1,75 %

Raškov 32 7 1 095 230 65 - -

Bohutín 69 8 3 174 438 57 753 9,16 %

Bratrušov 54 15 4 302 733 55 636 8,49 %

Bušín 30 3 967 256 60 389 7,71 %

Dlouhomilov 48 14 1 631 370 66 496 9,68 %

D. Studénky 81 5 1 237 320 51 1 391 5,82 %

Hrabišín 53 31 755 341 58 833 6,36 %

Chromeč 23 7 606 219 61 554 4,15 %

Kolšov 68 28 1 078 386 79 742 9,30 %

Loučná n.D. 60 3 1 918 434 41 1 551 3,87 %

Nový Malín 238 160 2 616 1 123 339 3 654 6,51 %

Olšany 63 16 2 036 508 67 1 071 5,88 %

Klášterec 13 1 493 136 42 - -

Oskava 106 45 3 822 1 699 437 1 270 8,35 %

Postřelmov 134 23 5 184 1 851 532 2 988 4,48 %

Rapotín 210 49 7 230 2 919 900 3 301 6,36 %

Rejchartice 6 3 97 161 56 185 3,24 %

Sobotín 49 3 1 477 372 53 1 148 4,27 %

Sudkov 148 96 5 722 1 116 58 1 133 13,06 %

Vernířovice 21 0 136 127 62 209 10,05 %

Vikýřovice 156 47 3 664 773 54 2 354 6,63 %

Vyšehoří 27 7 713 350 94 250 10,80 %

celkem 1 908 682 57 407 16 360 3 392 29 287 6,51 %

2019 2 070 751 73 069 24 551 464 29 271 7,07 %

porovnání −162 −69 −15 662 −8 191 +2 928 +16  
Tabulka 15: Výpůjční činnost knihoven ve středisku Šumperk

Na základě opatření nařízených Vládou ČR pro omezení šíření koronaviru byly místní knihovny

v termínu 13. 3. – 26. 4. zcela uzavřeny, k dalšímu uzavření ze stejného důvodu došlo i v termínu

22. 10. – 22. 11. Od 23. 11. do konce roku byly služby omezeny na půjčování předem objednaných

knih z „výdejního okénka“. Z tohoto důvodu velmi poklesl počet fyzických návštěvníků v knihovnách,

na druhou stranu oproti roku 2019 vzrostl počet „virtuálních návštěv“, tedy počet zobrazení on-line

katalogů místních knihoven z prostoru mimo knihovny. 

32



Každá místní  knihovna má svůj  on-line katalog  volně přístupný na internetu.  Z  celkového

počtu zobrazení těchto katalogů vyplývá, že v době, kdy nelze knihy vybírat fyzicky v knihovně, si

čtenáři i v malých obcích vyhledávají knihy na internetu a s on-line katalogem pracují.

5.3 Kulturní akce knihoven ve středisku Šumperk

V důsledku opatření proti šíření koronaviru byla v roce 2020 možnost pořádat hromadné akce

značně omezená. Část roku byly také uzavřeny školy a probíhala pouze distanční výuka, proto do

knihoven nemohly chodit ani  děti na besedy. Přesto se místním knihovnám podařilo uskutečnit

celkem 66 kulturních akcí (oproti 343 v roce 2019), kterých se zúčastnilo celkem 1 618 návštěvníků

(oproti 8 583 v roce 2019). 

Žádná  akce  nebyla  uspořádána  v  knihovnách  v  Bohutíně,  Bohdíkově,  Raškově,  Bušíně,

Dlouhomilově, Dolních Studénkách,  Chromči,  Kolšově, Loučné n. D.,  Olšanech, Klášterci,  Novém

Malíně, Sobotíně, Vernířovicích a Vikýřovicích.

5.3.1 Příklady kolektivních akcí v knihovnách střediska Šumperk

Bludov

Celkem 11 akcí, 158 účastníků

Kulturní akce byly zaměřeny na děti, ve spolupráci se ZŠ Bludov chodí do knihovny děti v  rámci

školní výuky. V roce 2020 proběhly například besedy pro druhý ročník s názvem Hledáme velká

písmena nebo Hledáme ilustrátory, třeťáci navštívili v knihovně skřítky a čtvrťáci si povídali o tom,

co mají lidé společného a čím se liší. Besedu uspořádala knihovnice i pro dvě třídy dětí z mateřské

školy a na pořad Čteme pohádky přišly děti ze školní družiny. 

Bratrušov

Celkem 3 akce, 37 účastníků

V lednu proběhla řemeslná dílnička, v jejímž rámci účastníci vyráběli dárkové krabičky.  V průběhu

listopadu a prosince mohly děti odevzdávat své příspěvky do soutěže čápa Literouše, tentokrát na

téma  „můj  letošní  zážitek“.  Soutěže  se  zúčastnilo  šest  dětí,  jimž  byly  22.  12.  předány  ceny

individuálně, protože slavnostní vyhlášení výsledků nemohlo kvůli špatné epidemiologické situaci

nemohlo proběhnout.
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Hrabišín

Celkem 3 akce, 44 účastníků

Do  knihovny  chodí  děti  ze  školní  družiny  tradičně  každý  měsíc  si  půjčovat  knihy.  V  důsledku

protiepidemických opatření však mohly knihovnu navštívit jen třikrát – v lednu, únoru a říjnu.

Oskava

Celkem 16 akcí, 281 účastníků

Do knihovny chodily na knihovnické lekce na různá témata děti z 1.–5. ročníku ZŠ, těchto besed se

podařilo uskutečnit devět. V září  také mohli  být loňští prvňáčci  dodatečně pasováni na čtenáře.

Kromě toho se v knihovně konaly tvořivé dílničky pro veřejnost (vyráběla se valentýnská přáníčka,

skládačky z papíru nebo dárečky pro seniory z domova důchodců v Libině) a v září proběhla výstava

fotografií Jany Bursíkové.

Postřelmov

Celkem 12 akcí, 305 účastníků

Třikrát se sešla Virtuální univerzita třetího věku nad uměním rané renesance v Itálii, čtyřikrát přišly

děti z MŠ a proběhly i  dvě besedy pro žáky 4. ročníku ZŠ.  V únoru bylo ještě možné uspořádat

kreativní dílnu pro rodiče a děti ke svátku sv. Valentýna, jíž se zúčastnilo 21 osob. O prázdninách

proběhla dvě zábavná dopoledne pro děti s názvem Se sovou za zábavou.

Rapotín

Celkem 10 akcí, 317 účastníků

Knihovna  spolupracovala  se  ZŠ  a MŠ  Údolí  Desné.  Na  besedy  s  názvem  Karel  IV.,  Pejskování

a O vlkovi, který vypadl z knížky přišlo v průběhu roku celkem 75 dětí. Pro veřejnost stihla knihovna

uspořádat  jednu  besedu  s Karlem Kocůrkem,  který  účastníky  v lednu  provedl  Izraelem.  V  říjnu

knihovna oslavila 130 let od první zmínky existence knihovny v Rapotíně. Děti si při té příležitosti

mohly  vyzkoušet  tvoření  ze  starých  knih,  origami  či  různé  knihovnické  soutěže  a  bylo  pro  ně

připraveno i divadlo Pohádky a MALÉ hry, jehož soubor odehrál i večerní představení pro dospělé.

Přes letní prázdniny byla v galerii KKC nainstalována výstava komiksů Kláry a Honzy Smolíkových

„Na  hradě  Bradě  a  Bublifuk“,  v září  a  říjnu  bylo  v knihovně  možné  vidět  výstavu  origami

a skládaných  knih od Hany Krausové  a  Jany  Krmelové.  V roce 2020 pokračovala  knihovna také
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v projektu Virtuální univerzity třetího věku, do kterého se zapojilo celkem 20 studentů. V rámci

VU3V uspořádala knihovna v září výlet do Kutné Hory.

Rejchartice

Celkem 1 akce, 20 účastníků

Knihovna uspořádala cestovatelskou besedu o Grossglockneru a Mont Blancu.

Sudkov

Celkem 8 akcí, 398 účastníků

Knihovnice dvakrát četla dětem v MŠ, pro děti ze ZŠ připravila čtyři besedy (na téma svatebních

zvyků,  ochrany životního prostředí,  naší  obce  a  vánočních zvyků).  V  červnu proběhlo pasování

prvňáčků.  Pro dospělou veřejnost  se  uskutečnila  beseda s rozhlasovým redaktorem Miroslavem

Kobzou o historii Zábřežska.  V prosinci knihovnice koordinovala výrobu dárečků a vánočních přání

od dětí ze ZŠ, které putovaly seniorům z Pontisu Šumperk.

Vyšehoří

Celkem 2 akce, 58 účastníků

Uskutečnily se dvě kulturní akce s 58 účastníky – v březnu jarní řemeslná dílnička a v září setkání

seniorů regionu.

5.3.2 Vzdělávání knihovníků

27.  2.  2020  proběhla  porada  knihovníků  místních  knihoven,  které  se  zúčastnilo  14 knihovnic

z místních knihoven.

5.3.3 Personální změny

Výměna knihovnic:

Bohdíkov – Helenu Navrátilovou vystřídala Hana Čechová. 

Chromeč – Petru Šimovou nahradila MUDr. Hana Kupková. 

Nový Malín – zástup za mateřskou dovolenou Miroslavy Krausové je Andrea Vernerová.
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6 Hospodaření Městské knihovny T. G. Masaryka 
Šumperk za rok 2020

6.1 Výnosy

VÝNOSY CELKEM 13 324 807,49 Kč

Výnosy z transferů celkem 11 853 505,00 Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz
Dotace Olomouckého kraje na regionální funkce knihovny
Časové rozlišení transferu na pořízení DM

9 400 000,00 Kč
2 443 401,00 Kč

10 104,00 Kč

Výnosy z hlavní činnosti celkem 1 449 888,49 Kč

Prodej služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z vyřazených pohledávek a smluvní pokuty
Prodej materiálu –    knihovní fond obcí střediska Šumperk

– knihovnický materiál 
Ostatní výnosy –    věcné knižní dary

– regionální služby
– prodej majetku
– ostatní výnosy

664 587,00 Kč
117 778,00 Kč

7 490,00 Kč
380 557,49 Kč

1 936,00 Kč
174 470,00 Kč

65 342,00 Kč
22 570,00 Kč
15 158,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti celkem 21 414,00 Kč

Výnosy z prodaného zboží
Výnosy z pronájmů

3 889,00 Kč
17 525,00 Kč

Tabulka 16: Hospodaření Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk 2020

Dotace Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí

Z dotace byly  profinancovány náklady na  materiál,  knihy do výměnných fondů,  cestovné,

náklady  spojů,  autodopravu,  servis  knihovnického  SW,  mzdové  náklady  a knihovnické  služby

střediskových  knihoven.  Z toho  náklady  na  regionální  činnost  knihovny  Šumperk  činily  62  %,

zbývajících 38 % byly náklady na regionální činnost střediskových knihoven Hanušovice, Loštice,

Mohelnice, Štíty, Úsov a Zábřeh.
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6.2 Náklady

NÁKLADY CELKEM 13 200 240,47 Kč

Hlavní činnost celkem 13 190 875,80 Kč

Materiálové náklady celkem 1 681 351,32 Kč

z toho: – knihovní fond MK TGM Šumperk 624 660,95 Kč

– výměnný knihovní fond střediska Šumperk 324 441,31 Kč

– výměnný knihovní fond knihoven regionu 307 487,79 Kč

Spotřeba energií 595 599,56 Kč

Opravy a udržování 144 692,97 Kč

Cestovné 10 860,00 Kč

Náklady na reprezentaci 11 200,00 Kč

Služby 1 258 621,75 Kč

Mzdové náklady 6 313 275,00 Kč

Zákonné a jiné sociální pojištění 2 059 487,00 Kč

Zákonné sociální náklady 341 803,29 Kč

Prodaný materiál – knihovní fond obcí střediska Šumperk 292 628,86 Kč

– knihovnický materiál 1 936,00 Kč

Drobný dlouhodobý majetek 217 598,00 Kč

Odpisy majetku 215 647,00 Kč

Náklady z vyřazených pohledávek 6 790,00 Kč

Ostatní náklady 39 385,05 Kč

Doplňková činnost celkem 9 364,67

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti 112 517,69 Kč

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 12 049,33 Kč

Celkem výsledek hospodaření za organizaci 124 567,02 Kč

Tabulka 17: Hospodaření Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk 2020
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6.3 Hospodaření s peněžními fondy

Fond investic

Počáteční stav k 1. 1. 2020 478 395,70 Kč

Tvorba fondu 205 543,00 Kč

Čerpání fondu 0,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2020 683 938,70 Kč

Tabulka 18: Fond investic

Rezervní fond

Počáteční stav k 1. 1. 2020 320 474,22 Kč

Tvorba fondu
Peněžní dary účelové – kulturní akce

253 782,58 Kč
55 000,00 Kč

               

Zůstatek k 31. 12. 2020 629 256,80 Kč

Tabulka 19: Rezervní fond

Fond odměn

Počáteční stav k 1. 1. 2020 250 000,00 Kč

Příděl do fondu 60 000,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2020 310 000,00 Kč

Tabulka 20: Fond odměn

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav k 1. 1. 2020 23 826,76 Kč

Základní příděl do fondu 122 560,96 Kč

Čerpání fondu 121 396,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2020 24 991,72 Kč

Tabulka 21: Fond kulturních a sociálních potřeb
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Závěr

Činnost  Městské  knihovny  T.  G.  Masaryka  Šumperk  a knihoven,  vůči  kterým  vykonávala

regionální  funkce,  probíhala  v roce 2020 ve velmi  složitých podmínkách ovlivněných uzavřením

pobočky  Sever  a  následným  zprovozněním  pobočky  v Klubu důchodců.  Nejzásadněji  ovšem do

chodu knihovny zasáhla pandemie koronaviru, kvůli níž byly služby knihovny omezovány, což se

pak projevilo na celkových statistických výsledcích. 

Úspěchy knihovny

Městská  knihovna  T.  G.  Masaryka  Šumperk  byla  v roce  2020  oceněna  v soutěži  Městská

knihovna roku 2020, kde získala velmi pěkné 2. místo. 

Knihovnice Lenka Drechslerová z Obecní knihovny v Rapotíně se stala nejlepší venkovskou

knihovnicí Olomouckého kraje. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk se v rámci poskytování

regionálních funkcí o tuto knihovnu stará a metodicky ji vede.

Spolupráce knihovny s místními organizacemi a spolky

Knihovna  spolupracuje  mimo  jiné  s Gymnáziem  Šumperk.  V dopoledních  hodinách  nabízí

studentům gymnázia besedy se zajímavými hosty, v době volných hodin a po vyučování studenti

(a to nejen gymnázia,  ale i vysoké školy sídlící  v budově knihovny) využívají  v nových prostorách

knihovny vhodná studijní místa.

Dále  knihovna  spolupracuje  s obecně  prospěšnou  společností  Dětský  klíč  Šumperk,  která

poskytuje služby osobám s kombinovaným postižením, především s poruchou autistického spektra.

Jedna z kluboven slouží ke speciální terapii a někteří klienti Dětského klíče pomáhají při opravách

knih.

Literární kavárnu v knihovně provozují klienti Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú., kteří

zde našli pracovní uplatnění. Knihovna také udržuje velmi intenzivní kontakty s Charitou Šumperk.

V rámci  této  spolupráce  se  zaměřuje  na  problematiku  paliativní  péče  –  v knihovně  probíhají

k tomuto tématu přednášky a výstavy pro laickou i odbornou veřejnost.

Celkově však byla  spolupráce se všemi organizacemi i  spolky poznamenána pandemickou

situací. 
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Předkládá:
Mgr. Kamila Šeligová

V Šumperku 15. 3. 2021
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 Ministerstvo kultury, POB 119

 

 Kult (MK)  12-01120 21 PRAHA 2
 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 8. 2. 2021 Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury

ČV 90/20 ze dne 16. 10. 2019

 Roční výkaz o knihovně
 za rok 2020

 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2020. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě,  ve znění 

pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny

 požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.

 Název zpravodajské jednotky  Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb.* 11

Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace  Organizační složka kraje dle zák. č.  129/2000 Sb.* 12
 Organizační složka obce dle zák. č.  128/2000 Sb.* 13

 IČO 065496604 Evid. č. knihovny 102
 Organizační složka hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb. 14
 Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb.* 21

 Adresa  Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb.* 22

28. října 1280/1, 787 01 Šumperk  Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb.* 23
Příspěvková organizace hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb. 24

 Telefon 583 214 588 Jiná (uvést jmenovitě) 90

 Kraj Olomoucký kraj III. VÝPŮJČKY
 www stránky ZJ Č.ř. Celkem

 E-mail
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mikrografické dokumenty 0106 0 zvukové 0311

kartografické dokumenty 0107 0 zvukově obrazové 0312 0

tištěné hudebniny 0108 0 obrazové 0313 0

zvukové 0109 elektronické dokumenty 0314 0

zvukově obrazové 0110 0 jiné 0315 6

obrazové 0111 0 0316

elektronické dokumenty 0112 0 0317

jiné 0113 0  Kontrolní součet (ř.0301 až 0317) 0339

 Počet exemplářů titulů docházejících periodik 0114 122 IV. DALŠÍ ÚDAJE
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0210 Vzdělávání knihovníků (pro knihovníky a v rámci RF) 0414 3

 Kontrolní součet (ř.0201 až 0210) 0239 Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy, aj.) 0415 279
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 Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně 5
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 Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně 
6

počet kladně vyřízených                     
  požadavků

499 072
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počet kladně vyřízených 
požadavků

3 804
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počet kladně vyřízených 
požadavků106 537

44 748
půjčené jiným 
knihovnám37 066

půjčené od jiných 
knihoven

6 299

návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním 
pořadatelem

Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky                 
                  a v rámci RF

Návštěvníci on-line služeb                                                                
                                                 (virtuální návštěvy z ř. 
0505+0507+0511)

61 789

262 530

1 Obsluhovaná populace=počet obyvatel okruhu působnosti knihovny,tj. počet obyvatel samostatné obecní resp. 
městské části, pro jejiž obyvatele je vykazující knihovna zřízena k 31.12.                                                                                    
(http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx /).

2 V knihovních jednotkách
3 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.
4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.
5 Nezapočítává se do přírůstků ř. 0116. 7 Vyplňují všechny knihovny
6 Nezapočítává se do úbytků ř. 0117.



Dokončení oddíl IV Č.ř. Celkem VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY
a 1 2 Č.ř. Celkem v Kč

0419 0
a 1 2

 Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží 0701
Náklad (počet výtisků v ks) 0420 0

   z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti 0702

0421 0
 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu 0703 0

Náklad (počet výtisků v ks) 0422 0

 Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje 0704
0423 0

Náklad (počet v ks) 0424 0  Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0705

Počet titulů vydaných elekktronických dokumentů včetně internetu 0425 0
 Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů 0706 0

0426 915
 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0707 0Počet studijních míst k 31.12. 0427 65

Počet počítačů pro uživatele k 31. 12. 0428 11
   z toho z fondů EU 0708 0

     z toho napojených na internet 0429 5
Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele 0430 ý ANO o NE  Dary a sponzorské příspěvky 0709 0
Poskytujete uživatelům kopírovací služby 0431 ý ANO o NE

 Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 0710
0432 44

0711Kontrolní součet (ř.0401 až 0429) 0439

V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY  Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0712 0
Č.ř. Celkem

 Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0713 0a 1
2

ANO NE

Webová stránka knihovny 0501 ý o  Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 0714 0

Elektronický katalog knihovny na internetu 0502 ý o  Dotace a granty na investice od ostatních subjektů 0715 0

 Dotace a granty na investice ze zahraničí 0716 0
Počet návštěv webové stránky knihovny za sledované období 0503

   z toho z fondů EU 0717 0

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 0504 0718 0

0505  Kontrolní součet (ř. 0701 až 0718) 0739

VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY 
0506 294 Č.ř. Celkem v Kč

0507
a 1 2

 Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0801
Počet vlastních specializovaných databází 0508 0

   z toho nájmy 0802 0
Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů 0509 0

 Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807) 0803
0510 0

v 
to

m

 mzdy (resp. platy) 0804

0511 0  ostatní osobní náklady 0805

 náklady na zdravotní a sociální pojištění 0806
Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 0512 0  zákonné sociální náklady 0807

Počet e-výpůjček e-dokumentů 0513 623
0808

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) 0514 0

Kontrolní součet (ř. 0503 až 0514) 0539

z 
to

h
o 0809

VI. ZAMĚSTNANCI 0810 0
Č.ř. Celkem

 Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0811 0
a 1 2

0601 16,40  Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0812 0

v 
to

m

o
d
b

o
rn

í

VŠ knihovnického směru 0602 4,00  Odpisy dlouhodobého majetku 0813

VOŠ knihovnického směru 0603 0,00  Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0814

VŠ ostatní 0604 2,00 0815

VOŠ ostatní 0605 0,00    z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815) 0816

SŠ knihovnického směru 0606 3,65  Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem 0817 0

SŠ ostatní 0607 4,00

v 
to

m 0818 0

ostatní 0608 2,75 0819 0

Počet
dobrovolných pracovníků 0609 0  Kontrolní součet (ř. 0801 až 0819) 0839

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ročně 0610 0
Kontrolní součet (ř. 0601 až 0610) 0639 32,80

týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje.

0601 a pouze mají-li uzavřenou řádnou pracovní smlouvu.

IX. SÍŤ KNIHOVEN K 31. 12. 2020 Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno.

Č.ř.

a b 1 2 3 4 5 6 7 8

 Počet knihoven celkem 0901 - - - - - - - -

 Počet poboček 0902 x - - 1 - - - 1

   z ř. 0902 pojízdných 0903 x - - - - - - -

0939 - - - 1 - - - 1

 Odesláno dne:  Razítko:  Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis:

 Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího  Telefon:
 zpravodajské jednotky:

 e-mail:

Počet titulů vydaných neperiodických publikací                                
                     dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 668 476

664 587
Počet titulů vydaného periodického tisku                                         
            dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2 443 401Počet titulů vydaného audiovizuálních děl dle                                  
                   zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

9 400 000

Plocha knihovny pro uživatele v m2

812 930
Počet hodin pro veřejnost týdně8

 Příjmy (výnosy) celkem                                                                 
            (ř. 0701 + ř. 0703 až 0707 + ř. 0709 + ř. 0710) 13 324 8072 318

37 388

3 850  Dotace a granty na investice celkem                                             
            (součet ř. 0712 až 0716)

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo 
knihovnu 50 606 27 314 201

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu                      
                               z prostoru knihovny

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu                      
                                         z prostoru mimo knihovnu 11 183

3 544 937

8 697 866
Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                        
      a databází celkem z prostoru knihovny 6 128 048
Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                        
             a databází celkem z prostoru mimo knihovnu

185 227

2 042 788

341 803

Náklady na pořízení knihovního fondu celkem (z ř. 0801 včetně 
periodik a pořízení licencí na elektronické zdroje)10

1 470 060

103 944  nákup a předplatné periodik10 88 904

 nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje10 

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)9

215 647

741 790
 Výdaje (náklady) celkem                                                               
           (součet ř. 0801 + ř. 0803 + ř. 0811 až 0814) 13 200 240

13 190 240

 hmotný majetek11

 nehmotný majetek12

49 847 550

10 Ř. 0808, ř. 0809 a dle skutečnosti i ř. 0810 vyplňují všechny knihovny i ZKNP.
11Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§26 ZDP)

8 Vyplňují všechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou 12Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§32a ZDP).

9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. ZKNP vyplňují pouze řádek

Národní 
knihovna 

ČR

Moravská 
zemská 

knihovna v Brně

Krajské 
knihovny

Základní knihovny 
pověřené výkonem 

regionálních funkcí13

Ostatní základní 
knihovny                  
 s profesionálními 

pracovníky

Základní knihovny         
s neprofesionálními 

pracovníky

Ostatní knihovny 
evidované dle 

knihovního zákona 
č. 257/2001 Sb.

Knihovny 
celkem

 Kontrolní součet                   
                     (ř.0901 až 0903)

13 Základní knihovny pověřené krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávají statistická zjišťování.



Seznam knihoven okresu Šumperk k 1. 1. 2021

Profesionální
(15 a více hod. úvazku)

Neprofesionální
(do 15 hod. úvazku)

Ev. č.
MK
ČR

Sigla Pobočky
Celkem

středisko

 Hanušovice 581 SUG503

6 knihoven
v 6 obcích

+ 1 pobočka

 Branná 825 SUG535

 Kopřivná 1671 SUG555

 Malá Morava 1556 SUG551 Podlesí (SUG 552)

 Jindřichov 1898 SUG557

 Staré Město 1443 SUG549

 Loštice 116 SUG504

4 knihovny
Ve 4 obcích

1 Moravičany 3211 SUG566

2 Palonín 575 SUG532

3 Pavlov 1268 SUG545

 Mohelnice 3418 SUG501 Květín

8 knihoven
v 8 obcích

+ 7 poboček

Verbis 2016 Křemačov

Libivá

Podolí

Studená Loučka

Újezd

 Bohuslavice 879 SUG536

 Krchleby 1825 SUG513

 Líšnice 4910 SUG576

 Lukavice 4110 SUG573 Slavoňov

 Maletín 1817 SUG512

 Mírov 4389 SUG575

 Třeština 4077 SUG572

 Štíty 0518 SUG505 Crhov

6 knihoven
v 6 obcích

+ 1 pobočka

 Horní Stud. 1014 SUG537

 Jakubovice 3430 SUG568

 Jedlí 1652 SUG554

 Písařov 1235 SUG543

 Zborov 3203 SUG565

 Úsov 1608 SUG507 8 knihoven
v 8 obcích

Verbis 2016  Dubicko 4415 SUG520

 Hrabová 1229 SUG542

 Klopina 1133 SUG540

 Lipinka 796 SUG534

 Police 1329 SUG547



 Rohle 1147 SUG541

 Stavenice 1702 SUG556

 Zábřeh 1544 SUG802 Ráječek

13 knihoven
ve 13 obcích
+ 4 pobočky 

Verbis 2016 Skalička

Hněvkov

Václavov

 Brníčko 372 SUG528

 Drozdov 3174 SUG563

 Hoštejn 2858 SUG561

 Jestřebí 1638 SUG553

 Lesnice 3358 SUG567

Automatizace 2018  Leština 3195 SUG564

 Nemile 3562 SUG570

 Postřelmůvek 3609 SUG571

 Rájec 2628 SUG560

 Rovensko 2983 SUG562

 Svébohov 1535 SUG550

 Zvole 2029 SUG559

 Šumperk 102 SUG001 Sever 26 knihoven
ve 26 obcích
+ 6 poboček Libina 1138 SUG506 Dolní Libina

 Velké Losiny 0389 SUG508

 Ruda n. 
Moravou

0959 SUG509 Hostice

Hrabenov

 Nový Malín 756 SUG756

 Oskava 3556 SUG527 + 
SUG569

 Postřelmov 1653 SUG516

 Rapotín 2979 SUG511

1 Bludov 4041 SUG518

2 Bohdíkov 1124 SUG538 Raškov (SUG539)

3 Bohutín 1330 SUG548

4 Bratrušov 299 SUG514

5 Bušín 0747 SUG533

6 Dlouhomilov 1285 SUG522

7 Dolní Studénky 3547 SUG525

8 Hrabišín 824 SUG515

9 Chromeč 4892 SUG510



10 Kolšov 3395 SUG517

11 Loučná n. Des. 0254 SUG530

12 Olšany 3387 SUG523 Klášterec

13 Rejchartice 551 SUG529

14 Sobotín 0337 SUG531

15 Sudkov 3961 SUG521

16 Vernířovice 1263 SUG544

17 Vikýřovice 402 SUG519

18 Vyšehoří 1746 SUG524

Celkem k 1. 1. 2021:

90 pracovišť z toho:

 14 profesionálních knihoven s úvazkem nad 15 hod. týdně

 57 ostatních knihoven s úvazkem do 15 hod. týdně 

 19 poboček (1 MK TGM, 14 u profesionálních, 4 u neprofesionálních)

– automatizované půjčování



Benchmarking knihoven - porovnání výkonů (data za rok 2019)

porovnání v rámci země: CZ

použitá měna: CZK

porovnání v rámci skupiny: Městské a obecní knihovny bez rozlišení

První porovnávaná knihovna: Šumperk (25916) 

Druhá porovnávaná knihovna: Uherské Hradiště (25322)

(číslo v závorce udává počet obyvatel = obsluhovanou populaci)

Porovnání výkonů
hodnoty vybraných celostátní průměry

indikátor Šumperk min. průměr medián max. průměr

4700.42 6445.23 350.33 4982.60 4554.22 27752.94 5102.00 4991.00

5.56 4.84 0.10 3.99 3.57 31.57 3.70 3565.00

261.31 311.90 0.95 183.86 161.05 1050.60 154.00 3584.00

5.21 10.94 0.00 6.94 5.67 141.18 4.00 5213.00

0.27 0.79 0.00 0.96 0.72 5.88 3.18 4494.00

40.55 41.82 1.43 50.99 41.69 346.72 99.00 5198.00

2.51 3.00 0.08 5.50 3.75 36.46 16.50 4999.00

0.71 0.93 0.00 0.54 0.48 5.88 0.44 1883.00

4.32 2.90 0.00 3.92 3.42 28.57 5.60 1881.00

0.23 0.14 0.00 0.25 0.20 1.46 0.70 1880.00

101.71 256.06 1.92 293.10 207.58 7058.82 (?) (?)

7.15 13.74 0.10 34.63 22.56 425.36 (?) (?)

44.00 45.00 2.00 32.94 34.00 71.00 6.76 5207.00

1.46 2.18 0.00 1.02 0.91 8.44 (?) (?)

16.41 31.98 1.43 14.38 13.72 53.53 9.80 5208.00

30.63 56.70 0.00 34.20 30.64 166.67 (?) (?)

3.03 6.61 0.12 2.61 2.23 13.77 1.10 5080.00

29.76 25.82 0.24 28.13 10.85 2651.97 (?) (?)

1.48 4.08 0.00 3.67 1.09 221.68 3.38 2353.00

2.51 2.73 0.00 5.35 3.72 53.54 9.90 2272.00

5.22 7.32 -0.75 3.84 3.55 16.10 1.91 5193.00

hodnoty celé skupiny (knihoven: 316)

Uherské 
Hradiště

počet 
knihoven

Podmínky pro činnost knihovny 

1. Objem knihovního fondu na 1000 
obyvatel

2. % obnovy knižního fondu

3. Objem přírůstků na 1000 obyvatel

4. Počet exemplářů docházejících 
periodik na 1000 obyvatel

5. Počet internetových stanic na 1000 
obyvatel

6. Plocha knihovny pro uživatele v m2 
na 1000 obyvatel

7. Počet studijních míst na 1000 
obyvatel

8. Počet zaměstnanců (úvazků) na 
1000 obyvatel

9. Počet zaměstnanců (úvazků) na 
1000 registrovaných čtenářů

10. Počet zaměstnanců (úvazků) na 
1000 návštěvníků

11. Roční provozní doba na 1000 
obyvatel

12. % roční provozní doby z celkového 
pracovního fondu zaměstnanců 
knihovny

13. Počet hodin pro veřejnost týdně

14. % výdajů na knihovnu z celkových 
výdajů zřizovatele

Uživatelé, služby 

15. Registrovaní čtenáři - % z 
obsluhované populace

16. Registrovaní čtenáři do 15 let - % z 
obsluhované populace mládeže do 15 
let

17. Počet návštěv na jednoho 
obyvatele

18. Počet návštěv na 1 provozní 
hodinu

19. Počet virtuálních návštěv na 
obyvatele

20. % návštěvníků internetu z 
celkového počtu návštěvníků

21. Počet (absenčních) výpůjček na 
obyvatele



63.03 40.49 1.42 41.04 38.93 121.03 26.39 5202.00

2.20 2.01 0.02 1.34 1.22 4.07 0.78 4976.00

29.09 24.05 0.00 21.02 14.93 317.65 9.00 5205.00

13.00 19.00 0.00 31.00 11.00 4368.00 (?) (?)

141.89 111.23 0.00 112.96 107.04 1044.74 140.00 2936.00

429.54 735.52 0.00 284.63 270.07 3211.28 122.00 2936.00

57.95 67.14 0.00 29.61 29.62 135.21 22.00 3508.00

0.00 0.53 0.00 4.13 0.00 1111.39 3.64 201.00

5.60 5.18 0.03 5.80 5.12 86.61 16.01 3526.00

9.35 19.20 -472.18 17.29 19.02 91.98 24.94 1931.00

13.49 9.13 0.06 12.43 10.41 98.68 30.24 2357.00

77.16 71.67 0.00 69.65 70.83 530.22 67.00 2723.00

0.25 0.46 0.00 46.58 1.07 13187.10 (?) (?)

7.64 4.90 0.00 8.48 3.86 100.00 5.90 1394.00

5.22 2.26 0.00 14.20 5.23 385.71 16.00 5200.00

22. Počet výpůjček na registrovaného 
čtenáře

23. Obrat knihovního fondu

24. Kulturní a vzdělávací akce na 1000 
obyvatel

25. Internetové služby: webová 
stránka, OPAC, interaktivní funkce, 
soubor odkazů, virtuální informační 
služba, elektronické informační zdroje, 
pro-aktivní informační služby (email, 
SMS, newsletter)

Financování, výdaje, efektivita 

26. Provozní výdaje na 1 návštěvu
27. Celkové provozní náklady v 
přepočtu na jednoho obyvatele
28. Náklady na pořízení knihovního 
fondu (tradiční dokumenty) v 
přepočtu na jednoho obyvatele
29. Náklady na nákup licencí na el. inf. 
zdroje v přepočtu na jednoho 
obyvatele
30. Náklady na pořízení knihovního 
fondu (tradiční dokumenty) na 
výpůjčku
31. % čistých provozních nákladů (bez 
osobních nákladů a nákladů na 
knihovní fond) z celkových provozních 
nákladů
32. % nákladů na pořízení knihovního 
fondu z celkových provozních nákladů
33. % osobních nákladů z celkových 
provozních nákladů
34. % získaných dotací a grantů na 
celkovém rozpočtu knihovny z 
celkových příjmů na provoz
35. % vlastních příjmů na celkovém 
rozpočtu knihovny z celkových příjmů 
na provoz

Nové indikátory 
36. Počet kladně vyřízených zaslaných 
požadavků MVS na 100 reg. uživatelů
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