Městská knihovna
Rtyně v Podkrkonoší
Výroční zpráva za rok 2007

Každým rokem je v knihovně v rámci Programu statistických zjišťování zpracováván
Roční výkaz o knihovně (Kult/MK/ 12-01). V letošním roce poprvé přistupujeme ke
zveřejnění výsledků i formou výroční zprávy pro veřejnost.

Úvod
Knihovna je univerzální veřejnou knihovnou a jejím zřizovatelem je město Rtyně
v Podkrkonoší. Profesionalizována byla v roce 1977. Je umístěna v přízemí staré školy na
náměstí Horníků.
Činnost knihovny vychází z Knihovního zákona (Zákon č.257 ze dne 29.června 2001
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb).
V roce 1996 byl do knihovny zakoupen první počítač, který byl využíván zejména na
zpracování knihovního fondu. V letech 1997-2007 podala knihovna na Ministerstvo kultury
celkem 10 grantů do programu VISK 3 – informační rozvoj knihoven. Státní dotace byla
získána 7x a dosáhla celkové částky 323 000 Kč. Díky takto získaným prostředkům je od
roku 1999 knihovna plně automatizována.
Veřejně přístupný internet je v knihovně od roku 2005. Knihovna má i své webové
stránky: ( http://www.mkrtyne.cz ) s aktuálními údaji o aktivitách a činnosti knihovny včetně
elektronického katalogu. Prostřednictvím webových stránek a elektronické pošty mohou
virtuální návštěvníci prohlížet katalog knihovny aniž by ji fyzicky navštívili. Uživatelé
knihovny oceňují zejména možnost prodloužení výpůjční doby a rezervace požadovaného
dokumentu prostřednictvím elektronické pošty.
V roce 2007 získala knihovna díky projektu Zkvalitnění veřejného internetu
v knihovně pro občany města 2 počítačové sestavy včetně softwaru. Grant byl zpracován
v rámci programu VISK 3 Ministerstva kultury ČR.

Poskytované služby
Knihovna dle výše uvedeného zákona poskytuje veřejné knihovnické a informační
služby. Jedná se zejména o služby výpůjční, informační, reprografické a přístup k veřejnému
internetu. Zájemci si zde mohou zakoupit aktuální číslo rtyňského Zpravodaje, sborník
Rodným krajem, regionální publikace, mapy a pohledy.
Pro veřejnost je knihovna otevřena 23 hodin týdně. Půjčovní doba je následující:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

9 – 12 hodin
9 – 12 hodin

12 – 16 hodin
13 - 18 hodin
12 – 16 hodin
13 – 17 hodin

Vzhledem k dlouhodobé nemocnosti paní N.Hurdálkové nebylo jednoduché zajistit
běžný provoz a dodržet otevírací dobu. S pomocí zastupujících brigádníků se knihovna
snažila o zachování profesionálního standardu knihovny.
Běžný registrační poplatek je 120 Kč na jeden rok. Studenti, učni a důchodci platí 70
Kč a děti do 15 let 40 Kč. Jednorázová návštěva knihovny je zpoplatněna 20 Kč. Půjčování
knih, novin a časopisů je zdarma. První upomínku čtenář neplatí, druhá stojí 20 Kč a další
vždy o 20 Kč více. Další poplatky, včetně ceny za kopírování jsou uvedeny ve výpůjčním
řádu a jsou vystaveny na webu knihovny.

Používání veřejného internetu je zdarma. Čtenář knihovny platí za použití PC stanice
10 Kč a dočasný uživatel 20 Kč.

Knihovna v číslech statistky
Čtenáři a uživatelé:
Registrováno je 569 čtenářů, což je 18,8% z počtu obyvatel. Ostatní knihovny v kraji
dosahují v průměru pouze 14,7%. Mírný pokles registrovaných čtenářů a návštěvníků
knihovny je vyrovnáván nárůstem dětských čtenářů, kterých je 251 (ZŠ navštěvuje 283 dětí).
Celkem knihovnu navštívilo 8 477 uživatelů. V krajské statistické ročence Veřejné knihovny
Královéhradeckého kraje je naše knihovna ve své kategorii stále uváděna mezi knihovnami
s nejvyššími výkony. Počet návštěvníků v přepočtu na 1 obyvatele činí 2,8 návštěv a 14,6
výpůjček. Webové stránky knihovny shlédlo 3 346 zájemců. Internet v knihovně využilo 928
návštěvníků.
Výpůjčky:
Celkem bylo půjčeno 44 304 dokumentů. V porovnání s rokem 1997 činí nárůst
16 035 výpůjček (před 10 lety bylo evidováno 28 269 výpůjček). Z celkového počtu výpůjček
si dospělí čtenáři půjčili 31 599 dokumentů (16 761 naučná literatura a 14 838 krásná
literatura). Děti si vypůjčily celkem 12 705 publikací (2 999 naučná literatura a 9 706
beletrie).
Menší zájem o meziknihovní výpůjční službu je pravděpodobně důsledkem
cílevědomého doplňování knihovního fondu, který vyhovuje většině uživatelů. Na ostatní
knihovny jsme se obraceli pouze s požadavky na odbornou či regionální literaturu. Z 43
žádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno 41 požadavků. Naše knihovna
uspokojila zapůjčením publikace celkem 12 zájemců z menších knihoven.
Nejžádanější tituly knih v roce 2007
Přehled nejžádanějších knížek je rozdělen podle oddělení a zvlášť jsou posuzovány knihy
naučné a beletrie. Z každé skupiny je vybráno deset nejčtenějších titulu, za názvem je v
závorce uveden roční počet výpůjček.
Oddělení pro dospělé čtenáře
- beletrie
Keleová-Vasilková, Táňa: Cukr a sůl(13)
Keleová-Vasilková, Táňa: Střípky (12)
Kubátová, Táňa: Smlouva proti lásce (12)
Kubátová, Táňa: Známá neznámá (12)
Steel, Danielle: Nerovný vztah (12)
Hrabal, Bohumil: Obsluhoval jsem anglického krále (11)
Janečková, Klára: Osudová posedlost (11)
Kubátová, Táňa: Na druhý pokus (11)
Viewegh, Michal: Účastníci zájezdu (11)
Coulter, Catherine: Utajená závěť (10)
Pořadí nejžádanějších titulu krásné literatury pro dospělé čtenáře jednoznačně ovlivnila vyšší
čtenářská aktivita žen. Z deseti nejpůjčovanějších knih je osm románů pro ženy.
- naučná literatura
Výrobky z přírodních materiálů (12)
Dvojjazyčný ilustrovaný slovník (11)
Jirásek, Václav: O dolování černého uhlí v markoušovicko-svatoňovické oblasti (10)
Moras, Ingrid: Ubrousková technika (10)
Petrů, Josef: Martin Růžek (10)

Bohdalová, Jiřina: Měla jsem štěstí na lidi (9)
Hašková Coolidge, Eliška: Pět amerických prezidentů (9)
Jahoda, Petr: Velké africké dobrodružství (9)
101 nejkrásnějších nápadů do dětského pokoje (8)
Receptář na každý den (8)
Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
Bob the Builder (11)
Šmoulové (11)
Miler, Zdeněk: Krtek a sněhulák (11)
Brezina, Thomas: Loď duchů (10)
Brezina, Thomas: Upíří rakev (10)
Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti (10)
Moje první knížka (9)
Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky (9)
Hendrych, Zdeněk: František z Kouzelné školky (9)
Holler, Renée: Co víme o rytířích (9)
- načná literatura
W.i.t.c.h. (32)
Dinosauři (9)
Náramky z korálků (8)
Veselá zvířátka (8)
Presto, Fay : Kouzla pro děti (8)
Disney, Walt: 11. příručka mladých svišťů (7)
Norman, David: Dinosauři (7)
Piers, Helen: Křeček (7)
Bishop, Chris :Letadlové lodě (6)
Dannecker, Elke:100 her na pět minut (6)
Fond:
Knihovní fond činí 21 050 dokumentů. V roce 2007 bylo nakoupeno celkem 1 022
svazků v hodnotě 204 006 Kč. Práce s fondem je časově velmi náročná. Nejprve se jedná o
výběr potřebných titulů z celkové produkce různých nakladatelství. Největším dodavatelem je
AVE knihkupectví Česká Skalice. Vybraná literatura se musí nejprve knihovnicky zpracovat
(používáme knihovnický systém CLAVIUS) a následně připravit na půjčování (orazítkovat,
opatřit čárovým kódem a obalit). O nově nakoupené literatuře pravidelně informujeme
v místním zpravodaji. Tuto nabídku čtenáři hodně využívají k zamluvení nových knih.
Nejzajímavější a zároveň bezkonkurenčně nejdražší tituly zakoupené v loňském roce
jsou barevný fotografický atlas lidského těla Anatomie člověka (2300 Kč), Velká
encyklopedie měst a obcí ČR (1680 Kč) a Encyklopedie knihy (1625 Kč).
Vzhledem k dlouhodobě trvajícímu nedostatku místa musí být přírůstek vyrovnáván
průběžným vyřazováním nečtené, zastaralé a opotřebované literatury. Stejně jako ostatní
knihovny nabízíme vyřazené publikace po odepsání z fondu zájemcům k odkoupení za
paušální poplatek 3 Kč za svazek. Odepsáno bylo celkem 1 306 svazků.
Knihovna také odebírá a zpracovává celkem 70 titulů novin a časopisů. Větší část
z nich nakupujeme prostřednictvím VaRy České Budějovice za nižší cenu (remitendy).

Akce pro veřejnost
Bylo uspořádáno 45 akcí, kterých se dohromady zúčastnilo 736 čtenářů. Pokles akcí (v
roce 2006 bylo uspořádáno celkem 68 akcí) byl způsoben provozními problémy, kdy
vzhledem k dlouhodobé nemoci musel být v první řadě zajišťován plynulý chod knihovny.
Akce pro dospělé čtenáře:
V rámci cyklu přednášek o výchově dětí byly nejen pro maminky, ale i tatínky a
prarodiče uspořádány následující přednášky: Jak rozvíjet emoční a sociální inteligenci dětí,
Dětské strachy a úzkosti, Sourozenecké konstalace a Předškolní výchova dítěte. Lektorka
PhDr. Zdeňka Rejtharová z pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě umí posluchače
zaujmout a přináší zájemcům o výchovu mnoho inspirativních námětů.
Mezi úspěšné akce patřila beseda s regionálním autorem Jaroslavem Veteškou o
knihách Úpicko včera a dnes a Tváře Jestřebích hor.
S pozitivním ohlasem se setkala i přednáška lidového léčitele o zdravém životním
stylu a bylinkách „Léčivé síly z přírody aneb Užívání bylinek při zdravotních potížích.
Zájem o seznámení s internetem a proškolení v jeho užívání projevili pouze 4 čtenáři,
kterým jsme se individuálně věnovali.
V říjnu knihoven se konalo tradiční setkání s nejstaršími čtenáři knihovny, kterého se
zúčastnilo 26 seniorů. Program připravily děti ze základní školy a zúčastnil se i starosta obce
Z.Špringer.
Akce pro děti:
Pro děti z mateřské školy byly připraveny besedy Jaro a čarodějnice a Co je to kniha.
Školní družina navštívila tři akce – Vítáme jaro, Jaro a čarodějnice a Jak zacházet s knížkou.
Pro druhý stupeň základní školy byly připraveny následující besedy: Regionální literatura
(9.ročník - 2x) Meziválečná literatura (9.ročník), Nejstarší česká literatura (8.ročník), Poezie
(7.ročník), Ústní lidová slovesnost (6.ročník - 2x). Netradiční akcí byla výtvarná dílna Balíme
školní učebnice.
Již po sedmé jsme v knihovně připravili pro děti Noc s Andersenem, které se
zúčastnilo celkem 30 dětí ze třetích až pátých tříd. Bohatý program zahájili dva studenti –
kouzelníci. Zejména jejich kouzlení s balonky děti nadchlo. Program pokračoval velikonoční
výtvarnou dílnou ve školní družině, kterou vedla dlouholetá spolupracovnice knihovny Alena
Wichová. V knihovně čekal spisovatel Hans Christian Andersen, který děti seznámil se svým
životem a pohádkami. Následovala hodinová procházka jarní přírodou, při které účastníci
plnili úkoly spojené se životem a dílem velkého pohádkáře. Po návratu do knihovny se
pokračovalo v hraní a soutěžení. Nejtěžším úkolem bylo seznámení s některou
z Andersenových pohádek, namalování ilustrací a její předvedení ostatním dětem. Děti se tak
nenásilnou formou navzájem seznámily s méně známými pohádkami. Již tradičně přispěly
děti malou částkou na dětský hospic v Malejovicích.
Vybraných 6 nejaktivnějších čtenářů (Z.Zhoufová, A.Šantrůčková, K.Frýbová,
I.Hejnová, A.Kultová a I.Brátová) se v dubnu zúčastnilo v Památníku národního písemnictví
vyhlášení akce SUK 2006 – Čteme všichni. Na setkání jsou udělovány následující ceny –
Cena dětí (děti v knihovnách hlasují o nejčtenější knihu vydanou v uplynulém roce), Cena
Noci s Andersenem (hlasují dětští účastníci NsA), Cena knihovníků SKIP a Cena učitelů
(dospělí vybírají publikace, které podle jejich názoru nejvíce přispějí k rozvoji dětského
čtenářství). Slavnostní vyhlášení výsledků je doprovázeno programem, setkáním s autory
dětských knih a je spojeno s autogramiádou. Ze všech zaslaných anketních lístku je
vylosováno 20 dětí, které získají knižní odměnu. Letos se štěstí usmálo na Zuzanu
Vajsarovou ze Rtyně v P.
Další tradiční akcí je Pasování na čtenáře, které se v naší knihovně konalo již po třetí.
Jedná se o oslavu čtení a čtenářství, při které jsou mezi čtenáře přijati žáci prvních tříd. Děti

přivítá Písmenková víla a Král Abecedník, kteří mají připravený program zaměřený na
abecedu. Za básničky k jednotlivým písmenům chtějí, aby jim prvňáčci předvedli svoji
dovednost čtení na příběhu Pejska a kočičky. Slavnostního aktu pasování se pravidelně
zúčastňuje i starosta obce Z.Špringer. Pasovaní malí čtenáři mají po dobu jednoho roku
čtenářskou průkazku zdarma.
V červnu se konalo setkání dětských čtenářů náchodského regionu, kterého se měli
možnost zúčastnit i vybraní čtenáři z naší knihovny ( I.Kožešníková, E.Janků, I.Matějíčková,
A.Fišerová, P.Feistaurová, I.Brátová, D.Jablonský a A.Kožešníková). Letošní již 19.minisjezd
čtenářských kroužků byl věnován spisovatelce Astrid Lindgrenové.
Na prázdniny byla vypsána soutěž Se Zdendou kolem světa, která se setkala s menším
ohlasem než jsme očekávali. Děti zasílaly do knihovny pohlednice z nejrůznějších míst. Byla
vyhodnocena pohlednice z nejvzdálenějšího místa (Paříž – Eliška Janků), s nejvíce podpisy na
pohlednici (ze zájezdu s Koletovou hornickou hudbou – Eliška Janků) a nejzajímavější vzkaz
zaslal Dan Jablonský, který na pohledu z Volyně uvedl odkaz na webové stránky města a
zároveň požádal o prodloužení výpůjční doby☺.
Fotodokumentace jednotlivých akcí je pravidelně zveřejňována na webových
stránkách
knihovny
a
zájemci
si
ji
mohou
prohlédnout
na
adrese:
http://www.mkrtyne.cz/galerie.php .

Celostátní a regionální akce
Málokdo ví, že rtyňská knihovna je zapojena v celostátních knihovnických spolcích a
sdruženích. Je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), Klubu dětských
knihoven (KDK) tohoto svazu a je zapojena do souborného katalogu Clavius (SKAT), kam
pravidelně posílá záznamy nové literatury do celostátní evidence. Vedoucí knihovny pracuje
v regionálním výboru SKIP a KDK, což kromě práce navíc umožňuje rychlý přístup k novým
informacím a možnost výměny zkušeností. Během posledního desetiletí dochází vzhledem
k rozvoji informačních technologií ke změnám knihovnické práce a každé setkání přináší
nové náměty a pracovní impulsy.
V loňském roce se knihovnice zúčastnily seminářů zaměřených na současnou českou
literaturu ve Studijní a vědecké knihovně a cyklu dílen zaměřených na praktické možnosti
využívání regionálních zvyků a obyčejů v knihovnách, který organizoval regionální KDK
v Chrudimi. Další semináře se týkaly oblasti mediální kultury, kde se účastníci učili jak
spolupracovat s médii včetně fotodokumentace akcí (Břeclav a Náchod). Ostravský seminář
byl zaměřen nejen na problematiku romské populace, ale i na možnosti čerpání financí
z evropských zdrojů. Vedoucí knihovny se zúčastnila i valné hromady SKIP v Olomouci,
která byla doplněna seminářem Čtenářství, jeho význam a podpora.
Naše knihovna se pravidelně účastní celostátních knihovnických aktivit – Březen
měsíc internetu (soutěž Internet výhoda pro znevýhodněné, školení internetu pro veřejnost) a
Týden knihoven ( setkání nejstarších čtenářů, literární soutěž, které se zúčastnilo 124
dětí).V letošním roce k těmto tradičním akcím přibyly dvě další.
Nově vyhlášené soutěže pro dětská oddělení Kamarádka knihovna se zúčastnilo
celkem 104 knihoven. Jedním z kritérií soutěže byla vysvědčení, které své knihovně vystavily
děti. Známkami od jedné do pěti, stejně jako ve škole, oznámkovalo naši knihovnu 72 dětí.
Vysvědčení doprovázela řada doprovodných textů a obrázků. Např. Mám rád knížky!!!... Mám
knihovnu moc ráda. Nevím co bych bez knihovny dělala. Byla by bez knížek nuda. Děkuji vám,
že je na světě knihovna…Do knihovny chodím ráda. Najdu zde vše, co se potřebuji dozvědět.
Někdy zde však bývá mnoho lidí a počítače jsou obsazené, proto by bylo dobré, kdyby jich zde

bylo více. Také by bylo dobré, kdyby bylo v knihovně místo, kde by si někdo mohl sednout
nebo lehnout, jak by mu to vyhovovalo a číst si…Dále byly hodnoceny webové stránky
knihovny, služby a akce. I když se naše knihovna nedostala mezi 15 finalistů, umístila se
v první dvacítce soutěžících knihoven.
Poprvé jsme se také zúčastnili Týdne poezie. Připravili jsme besedu pro školu a kdo
měl zájem, mohl si z knihovny odnést pěknou básničku, kterou jsme nabízeli pod společným
mottem „Mějte hezký den s básničkou z naší knihovny“. O básničky jevily zájem zejména
děti.
Regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků společně s naší
knihovnou uspořádal cyklistický výlet Krajem Boženy Němcové. Bylo velmi potěšující a
povzbuzující, že trasa končila u nás ve Rtyni, kde účastníci prožili velmi příjemný večer
s kytarou a povídáním.

Publikační činnost
V každém čísle rtyňského Zpravodaje zveřejňujeme nabídku literatury. Jedná se o
výběr z nových knih, které byly do knihovny během uplynulého měsíce nakoupeny. Tuto
službu čtenáři velmi vítají a často nabídku využívají k rezervaci literatury. Ve zpravodaji
také pravidelně informujeme o všech akcích knihovny.
Činnost knihovny se snažíme pravidelně prezentovat také v Krkonošském deníku.
Využíváme i možnost publikovat v knihovnicko-informačním zpravodaji Královéhradeckého
kraje U nás.
Dovolili jsme si vám připravit malý soupis zajímavých článků o naší knihovně:
Přednáška o dětech.
In: Krkonošský deník. – Roč. 16, č. 13 (16.1.2007), s. 12.
Beseda s autorem Jaroslavem Veteškou/ (jm)
In: Krkonošský deník. – Roč. 16, č. 44 (21.2.2007), s.10
Jak bojovat s úzkostmi / (ost)
In: Krkonošský deník. – Roč. 16, č. 57 (8.3.2007), s.10
Dnes Noc s Andersenem
In: Krkonošský deník. – Roč. 16, č. 76 (30. 3. 2007), s. 6
Nejlepší čtenáři si povídali s autory
In: Krkonošský deník. – Roč. 16, č. 84 (10. 4. 2007), s. 1
Výlet na kolech
In: Krkonošský deník. – Roč. 16, č. 121 (25. 5. 2007), s. 8
Pořádali další přednášku o výchově dětí / (jm).
In: Krkonošský deník. – Roč. 16, č. 126 (31.5.2007), s. 8.
SEHNALOVÁ, Jana
Soutěž „Kamarádka knihovna“ ve Rtyni v Podkrkonoší / Jana Sehnalová.
– Přístup také z : http://www.svkhk.cz/unas.
In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – Roč. 17, č. 2
(2007), s. 37-38.

Sehnalová, Jana /v části nákladu chybně uvedeno Iveta Novotná/
Literární putování krajem Boženy Němcové / Jana Sehnalová
- Přístup také z: http://www.svkhk.cz/unas
In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – Roč. 17, č.3
(2007), s.29
Sehnalová, Jana
Knihovna města Ostravy a její specifika /Jana Sehnalová
- Přístup také z: http://www.svkhk.cz/unas
IN: U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – Roč. 17, č.4
(2007). S.27-29

Ekonomické ukazatele
Zaměstnanci:
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2007 celkem 3 zaměstnance s celkovým
pracovním úvazkem 2,6.
Přehled zaměstnanců knihovny ve stálém pracovním poměru:
Jana Sehnalová - vedoucí knihovny (1 úv.)
Naděžda Hurdálková - knihovnice a zároveň zástupce vedoucí (1 úv.)
Regína Špeldová - účetní (0,4 úv.), knihovnice (0,2 úv.)
Dohody o pracovní činnosti měla knihovna uzavřeny se 3 osobami. Jejich celkový pracovní
úvazek činil 4 hodiny týdně, tj. 0,1 úv. a jednalo se o úklid knihovny.
Během roku došlo k následujícím organizačním změnám.
K 30.6. rozvázala pracovní poměr paní Špeldová. Tuto nepříznivou situaci jsme se
rozhodli řešit nákupem služby a od 1. 7. 2007 jsme uzavřeli smlouvu s paní Bc. Marcelou
Geregovou, která pro knihovnu vykonává tuto služby na živnostenský list. Ušetřili jsme tak
náklady na mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění, školení, aktualizace účetních a
mzdových programů a v neposlední řadě i za spotřební materiál. Od začátku června jsme
přijali na 0,1 úvazek paní Mirku Janků jako výpomoc při půjčování za paní Špeldovou. Větší
úvazek u paní Janků nebyl možný, protože má hlavní pracovní poměr na jiném pracovišti a
tuto práci jsme ji nabídli z toho důvodu, že u nás v minulosti pracovala a znala problematiku
půjčování.
Od konce června onemocněla knihovnice paní Hurdálková. Její zdravotní stav si vyžadoval
dlouhodobou léčbu a nikdo nedokázal odhadnout, jak dlouho tento stav potrvá. Nejprve jsme
se celou situaci snažili vyřešit vlastními silami a o letních prázdninách brigádníkem. Vyšším
pracovním úsilím a nespočetnými přesčasovými hodinami nešla však situace řešit do
nekonečna. Na konci října jsme přijali na výpomoc knihovnici paní Boženu Blažkovou, která
vypomáhala dle svých možností na úvazek 0,2. Svůj hlavní pracovní poměr měla ve SVK HK
a nemohla více času věnovat naší knihovně. Úvazky nových pracovníků bohužel zdaleka
nenahrazovaly celý knihovnický úvazek paní Hurdálkové a částečný knihovnický úvazek paní
Špeldové, takže situace v knihovně byla velmi náročná. Ze všech sil jsme se snažili, aby
úroveň našich služeb neklesala a bylo zajištěno pravidelné půjčování, což byl při jedné stálé
pracovní síle nadlidský úkol.

Hospodaření knihovny
V roce 2007 hospodařila městská knihovna s rozpočtem 1.302.000,- Kč.
Příjmy z hlavní činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) činily
59 267,50 Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny z poplatku od čtenářů a uživatelů. Jedná se zejména o
roční registrační poplatek, sankční poplatky za pozdní vrácení dokumentu a finanční náhrady
za ztracené a poničené dokumenty. Dále se jedná o zpoplatněné služby knihovny
(reprografické služby, tisk dokumentu a vstupné na vzdělávací akce). Příjmy z vedlejší
činnosti, tj. komisní prodej představovaly částku 1 669,50 Kč.
Náklady na provoz knihovny činily 1 279 900,- Kč z nichž za 204 000,- Kč byla
nakoupena literatura a časopisy, za 40 000,- Kč byly provedeny opravy a údržba prostorů
knihovny, 103 000,- Kč jsme investovali do služeb. Mzdové náklady bez částek na zákonné
pojištění a ostatních sociálních nákladů představovaly v roce 2007 částku 436 595,- Kč.
Zlepšování prostředí knihovny pro čtenáře
I ve ztížených podmínkách jsme se snažili o vylepšení prostorů půjčoven. O letních
prázdninách byly renovovány všechny dveře. V listopadu bylo vymalováno celé dětské
oddělení a zároveň zde bylo položeno nové lino. V prosinci jsme zakoupili nový výpůjční
pult pro pohodlnější odbavování čtenářů a s místem pro propagaci nových knih.
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