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1 Úvod
Městská knihovna Most (dále jen „MKM“) je příspěvkovou organizací, zřizovanou statutárním
městem Most. Je knihovnou základní, též pověřenou plněním regionálních funkcí pro veřejné
knihovny mosteckého regionu. Součástí MKM je kino Kosmos a Planetárium, jehož činnost
byla z důvodů připravované rekonstrukce objektu Repre přenesena do prostor MKM. Činnost
MKM je založena zřizovací listinou statutárního města Most č. 1/30/2019 ze dne 30. 9. 2019
(usnesení zastupitelstva statutárního města Most č. ZmM/0284/6/2019 ze dne 19. 9. 2019).
MKM je zařazena v evidenci veřejných knihoven Ministerstva kultury ČR pod č. 80713, sigla
MOG 001. I v r. 2021 plnila svou roli kulturní, vzdělávací i komunitní. Zajišťovala – kromě
tradičních knihovnických a informačních služeb – i kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost.
Půjčovní doba se v r. 2021 nezměnila, MKM měla pro veřejnost otevřeno celkem 35 hodin
týdně. MKM byla z důvodu pokračující pandemie úplně zavřena od 28. 12. 2020 do 17. 2.
2021, poté od 18. 2. 2021 bylo otevřeno v režimu výdejních okének, od 19. 4. 2021 byl pak
pro uživatele MKM otevřen i volný výběr (s určitým omezením služeb) a od 1. 6. 2021 byl
obnoven plný provoz MKM. I během doby, kdy bylo otevřeno, bylo v MKM od všech uživatelů
a návštěvníků vyžadováno dodržování všech nařízených hygienických opatření.
I přesto, že činnost MKM v roce 2021 je nutno – oproti letům minulým – (statisticky)
vyhodnotit jako méně úspěšnou, se pracovníci MKM snažili poskytovat jak klasické služby,
tak i on-line služby (např. i on-line besedy) či dokonce služby úplně nové. Situace přiměla
pracovníky MKM také v roce 2021 k poskytování i těch služeb, se kterými neměli dosud žádné
zkušenosti. Příkladem takové práce – nestandardní pro pracovníky knihoven – byla například
iniciativa pracovnic MKM, které v prostorách MKM zřídily místo, kde seniorům pomáhaly
s registrací na očkování proti Covid-19. Pracovníci MKM také podpořili akci "Knížka pro
sestřičku" Svazu českých knihkupců a nakladatelů či připravili výstavu "Boj s pandemií".
MKM obhájila své nezastupitelné místo na mapě kulturního života Mostu. Velmi potěšující je
fakt, že pracovníci MKM se snažili dostát svých povinností vůči čtenářům a návštěvníkům, a
to i za nepříznivých a omezujících podmínek, daných opatřeními vlády ČR proti šíření
coronaviru.
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2 Základní údaje o MKM
Počet zaměstnanců a jejich vzdělanostní struktura a úvazky
Celkový přepočtený počet

29,7

Z toho VŠ knihovnického směru

1,5

VOŠ knihovnického směru

0

VŠ ostatní

3,2

VOŠ ostatní

0

SŠ knihovnického směru
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SŠ ostatní

14,5

Zaměstnanci ostatní

4,5

Paní Eva Tobolková nadále pro MKM externě pracovala jako mzdová účetní, PhDr. Miroslav
Bünter externě pracoval jako redaktor Facebooku MKM.

Vzdělávání zaměstnanců
Pracovníci byli motivováni, aby si doplňovali a rozšiřovali svou kvalifikaci, a to ve smyslu
Standardu pro dobrou knihovnu (Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva
kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných
knihovnami zřizovanými anebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky),
podle jehož indikátoru „pracovníci knihovny a jejich vzdělávání“ „dalšímu odbornému
vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin“.
K tomu byla umožňována účast pracovníků MKM na rozmanitých kurzech, seminářích,
workshopech a školeních, jako byly např. kurz znakové řeči či kurzy jazykové (angličtiny a
němčiny), vzhledem k pandemické situaci ale převažovaly e-learningové formy. Vcelku
pozitivní je to, že v průběhu roku 2021 výše uvedený standard splnilo celkem 12 zaměstnanců
MKM, přičemž počet hodin výuky celkově činil 1280.
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3 Služby
3.1 Výpůjční služby
V roce 2021 bylo evidováno celkem 176 039 (v r. 2020 celkem 191 621) výpůjček, z toho bylo
86 886 (v r. 2020 95 902) výpůjček beletrie a 37 929 (v r. 2020 38 239) výpůjček naučné
literatury dospělým čtenářům, 55 (v r. 2020 284) prezenčních výpůjček a 80 517 (v r. 2020
78 221) prolongací (více viz Roční výkaz o knihovně). Oproti roku 2020 byl tak zaznamenán
pokles celkového počtu výpůjček – o 15 582. Toto zjištění má zcela jistě zásadní důvod
v omezeních, souvisejících s pandemií, nicméně lze uvažovat i o vlivu konkurence moderních
technologií či jiných způsobů využití volného času obyvatel.

3.2 Čtenáři a návštěvníci
V knihovně bylo v roce 2021 registrováno celkem 3 636 uživatelů. Oproti roku 2020, kdy bylo
registrováno celkem 4 447 osob, se jedná o úbytek celkem 811 čtenářů. Z uvedeného množství
registrovaných čtenářů bylo 3 014 dospělých a 622 dětí do 15 let. V roce 2021 bylo evidováno
celkem 419 nových registrací. Z tohoto počtu bylo 148 nových registrací čtenářů do 15 let
věku.
Služeb MKM v r. 2021 využilo celkem 111 121 (v r. 2020 110 275) návštěvníků (= navýšení
oproti roku 2020 o celkem 10 846), přičemž z tohoto počtu bylo 38 456 (v r. 2020 42 060)
fyzických návštěvníků a 72 665 (v r. 2020 68 215) návštěvníků on-line služeb (= navýšení
oproti roku 2020 o 4 450). Navýšení počtu návštěvníků on-line služeb oproti r. 2020 bylo
v korelaci s pandemickou situací - zřejmě část čtenářů zjistila výhodnost těchto služeb (zvláště
v době, kdy poskytování služeb bylo omezeno).
(Informace o návštěvnících dalších aktivit viz dále)

3.3 Akvizice
Pracovnice Oddělení doplňování a zpracování fondu zajišťovaly úkol získávání dokumentů do
knihovního fondu, a to především nákupem a dary. Informace o vydávané literatuře byly
získávány přímo od nakladatelů a vydavatelů. V roce 2021 se zúčastnily také dvou knižních
veletrhů: Světa knihy v Praze a Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde byla
navázána spolupráce s novými nakladateli a především knižní fond tak mohl být doplněn o
zajímavé tituly, které nejsou v běžné distribuci.
I přes pandemii Covid-19, která výrazně (negativně) ovlivnila práci v oddělení, se podařilo
v roce 2021 zaevidovat celkem 4 904 knih. Kvůli situaci na knižním trhu se nakoupilo ale méně
svazků, než bylo plánováno. Tento výpadek byl alespoň částečně nahrazen darovanými
knihami od čtenářů. Přírůstky se průběžně katalogizovaly, označovaly a balily tak, aby čtenáři
měli každý týden k dispozici cca 100 - 200 nových titulů. Nově byly všechny knihy též
označovány RFID kódy. Zároveň byly zpracovávány také stolní společenské hry a elektronické
zdroje ke knihám. Vybrané knihy (nové přírůstky) beletrie, dětské literatury a naučné literatury
byly pravidelně čtenářům doporučovány na Facebooku. Ve spolupráci s dalšími kolegyněmi a
kolegy pracovnice oddělení též zajišťovaly vyřazování opotřebované a neaktuální literatury.
V roce 2021 tak bylo vyřazeno celkem 8 506 svazků.
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MKM nadále spolupracovala s Národní knihovnou ČR v oblasti Souborného katalogu
(přispívala prostřednictvím automatizovaných procesů záznamy svého knihovního fondu a
propojovala tak bázi Souborného katalogu s vlastním on-line katalogem), stejně jako i v oblasti
kooperace s bází Národních autorit Národní knihovny ČR. I v roce 2021 se na MKM Národní
knihovna ČR často obracela s požadavky na kontrolu a doplnění katalogizačních záznamů z
jiných knihoven. Je potěšitelné, že MKM je vnímána jako velice profesionální odborný partner.
Po celý rok 2021 byla též nabízena a zajišťována služba balení knih a učebnic pro veřejnost.
Nejvíce této služby bylo využíváno v srpnu a v září (= souvislost se začátkem školního roku).
V roce 2021 bylo nově zabaleno celkem 1178 knih, učebnic a atlasů (v roce 2020 to bylo 782
dokumentů). Je vidět, že zájem se výrazně zvýšil, což značí, že veřejnost o této službě ví a ráda
ji využívá.
Novinkou roku 2021 bylo zintenzivnění spolupráce s MSSS. V penzionu Astra bylo třeba
vytřídit, urovnat a doplnit knihovničku pro seniory, čemuž se pracovnice oddělení v prosinci
2021 hodně věnovaly. S vedením MSSS bylo také dojednáno, že průběžné doplňování nových
knih bude pokračovat i v dalším roce.

3.4

Knihovní fond

Stav fondu
K 31. 12. 2021 bylo v MKM evidováno celkem 228 563 (v r. 2020 240 505) knihovních
jednotek. Z tohoto počtu bylo 97 508 (v r. 2020 99 076) knihovních jednotek naučné literatury,
102 637 (v r. 2020 103 307) knihovních jednotek beletrie, 15 154 (v r. 2020 15 117) zvukových
dokumentů a 1860 (v r. 2020 1894) elektronických dokumentů. Do MKM v průběhu roku 2021
docházelo celkem 190 (v r. 2020 204) titulů periodik. Ve volném výběru se nacházelo celkem
191 223 (v r. 2020 184 570) knihovních jednotek.
V souladu s Vyhláškou ministerstva kultury č. 88/ 2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001
Sb., byla v období 3. 3. – 16. 12. 2021 provedena řádná revize knih beletrie pro dospělé čtenáře
s tím, že revidovaný knihovní fond měl dle evidence 56 367 svazků, z toho 6 720 knih bylo
půjčených, zbytek na regále ve volném výběru či ve skladě. Po dokončení revize chybějících
svazků bylo zjištěno jen 508 jednotek, což je méně než 1% a vyjadřuje příznivou skutečnost,
že pracovníci MKM se o svěřený majetek starají řádným způsobem.
V průběhu r. 2021 bylo do knihovního fondu zaevidováno celkem 7 113 přírůstků a vyřazeno
celkem 8 506 knihovních jednotek.

3.5 Elektronické služby MKM
V r. 2021 bylo evidováno celkem 72 665 návštěvníků on-line služeb MKM - z toho 53 683 (v
r. 2020 51 158) vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo MKM a 18 982 (v r. 2020
17 057) vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo MKM. Tyto
(navýšené) údaje potvrzují dlouhodobý trend účelnosti on – line služeb i v univerzálních
knihovnách, jakou je i MKM.

6

3.6 Donášková služba
Pracovníci MKM dlouhodobě spolupracují s mateřskými, základními a středními školami v
Mostě, stejně jako s mosteckými penziony pro seniory. Na základě smlouvy o poskytování
odborných bibliografických služeb pak zajišťují rozvoz knih a metodickou činnost. Během
roku 2021 nemohl být z důvodu úplného nebo částečného uzavření škol zajišťován rozvoz knih
do školních knihoven, a pokračovalo se jen v rozvozu knih do šesti penzionů pro seniory
(v lednu, únoru, květnu, červnu a září 2021). V penzionech byla evidována cca stovka čtenářů.
Nově byla v r. 2021 navázána spolupráce s 8. ZŠ v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti dětí
darem několika desítek vyřazených knih.
3.7 RFID
V MKM se využívá knihovní automatizovaný systém „Tritius“ firmy Lanius. K zajištění lepší
a kvalitnější ochrany a práce s fondem v rámci tzv. RFID systému byly v r. 2021 zprovozněny
nové bezpečnostní brány, Self check a lokátor Merlin. V r. 2021 novými RFID kódy byl
označen celý knižní fond pro děti a mládež a všechny knihy beletrie pro dospělé. Tyto práce
pokračovaly s knihami oddělení naučné literatury (sklad), následovat ještě budou vinylové
desky a brožury, a zřejmě i další druhy v MKM uchovávaných dokumentů.
Automatizovaný knihovní systém umožnil i v r. 2021 pokračovat v provádění služby odložení
dokumentu na poličku (pracovní název „Polička“), spočívající v on-line objednávce
dostupného dokumentu, který pak pracovníci MKM připravovali k vyzvednutí objednatelem.
V průběhu roku 2021 bylo takto připravováno cca 25–35 dokumentů týdně, v době uzavření
MKM nárazově i více, tedy četněji než v roce 2020.
Standardně byla prováděna excerpce novin a časopisů, průběžně byly zpracovávány články a
příspěvky o činnosti MKM.
Pokračovaly i práce, sledující upřesnění historického vývoje MKM a přípravu oslav 100.
výročí vzniku MKM (2023).
Každý čtvrtek (resp. sobotu) byly obměňovány výstavky nových přírůstků v oddělení naučné
literatury i oddělení výpůjčních služeb (cca 10 měsíčně), v obou odděleních se tradičně
připravovaly ještě i další tematické výstavky literatury (např. v oddělení naučné literatury
celkem 33 výstavek, v oddělení výpůjčních služeb za rok 2021 celkem 1081 výstavek).
V oddělení naučné literatury bylo zodpovězeno celkem 1387 dotazů BIS (bibliografickoinformační služby), v rámci služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno celkem 9 dotazů.
V oddělení výpůjčních služeb bylo uživatelům podáno celkem 12 884 informací různého
charakteru.
3.8 Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Tato služba byla registrovaným čtenářům poskytována vesměs zdarma (pokud půjčující
knihovnou nebylo stanoveno jinak), poštovné a balné bylo hrazeno z rozpočtu MKM.
Vzhledem k pokračující pandemické situaci došlo k jistému omezení výpůjčních služeb
knihoven v České republice, takže i v MKM zajišťování MVS bylo omezeno. Nicméně
kvantitativně byl počet žádanek o zprostředkování výpůjčky dokumentů z jiné knihovny v ČR
prakticky shodný s počtem v r. 2020. Jednalo se o celkem 346 požadavků. Požadavků na MVS
7

z fondu MKM bylo kladně vyřízeno celkem 181, a to celkem z 39 českých knihoven (v r. 2020
z 30 knihoven). Namátkou jmenujme knihovny ve městech: Ledeč n. S., Litvínov, Ostrava,
Litoměřice, Chomutov, Humpolec, Kaplice ad. Kladně vyřízených požadavků z jiných
knihoven bylo celkem 160. Celkem 5 požadavků nemohlo být z různých důvodů vyřízeno.
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba se v MKM nerealizovala.

3.9
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
V průběhu roku 2021 bylo v MKM organizováno celkem 109 kulturních akcí za účasti 570
osob a dále 145 vzdělávacích akcí za účasti 2 098 osob. Dalších 24 akcí, kde knihovna nebyla
hlavním pořadatelem, se zúčastnilo celkem 1419 osob.
V planetáriu (resp. v prostorách MKM) bylo realizováno celkem 18 akcí za přítomnosti 330
účastníků.
Ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost byla na
webových stránkách MKM zveřejněna videa na téma umělá inteligence, internet věcí nebo
etický hacking, s hlavní tváří youtuberem Lukášem Fritscherem alias Lukefrym "Jsem netvor!"
Od září do prosince 2021 v oddělení výpůjčních služeb probíhala nová populárně-znalostní
soutěž pro dospělé čtenáře.
Velkého ohlasu se dočkala interaktivní show ilustrátora Adolfa Dudka "Malování pro děti."
Historicky poprvé byla v MKM uspořádána literární beseda pro rodiče s dětmi na téma
"Vesmír".
Na netradičním místě - ve Street workout parku Most - bylo v měsících září a říjnu 2021
uspořádáno celkem 5 autorských čtení "Parkourista" se spisovatelkou Evou Dolejšovou (ve
spolupráci s parkouristy z Ústí nad Labem).
V dětském koutku MKM proběhlo představení bývalých žáků ZUŠ Moskevská „Děti hrají
dětem - Křemílek a Vochomůrka“.
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4 Novinky v r. 2021
V r. 2021 byl v prostorách před knihovnou umístěn Bibllobox – samoobslužný box na
vracení dokumentů.
Pro bezkontaktní výpůjčky dokumentů byl zajištěn tzv. Knihobox.
STEM AMAZON Kindlotéka byla v r. 2021 dovybavena novými IT technologiemi, jako jsou
maky maky destička, robot a Alexa pro programování či EDU MAT. Kindlotéka nabídla
návštěvníkům čtečky a tablety k prezenčnímu využití, školám pak i možnost pronajmout si tyto
prostory nebo si v ní objednat besedu.
Ve spolupráci s MAP II ORP Most a v rámci Týdne podpory čtenářské gramotnosti byly
15. - 21. března 2021 zorganizovány dvě soutěže pro děti "O nejkrásnější báseň" a "O nejlepší
slogan", a dále byly pro ně připraveny i on-line besedy "Děti v digitálním světě" a "Slavné
literární postavy na Instagramu" s Janem Kršňákem.
Pro děti byly (v době uzavření knihovny) zpracovány on-line pomocníčci proti nudě "Malý
tvořivec", "Omalovánky s hádankou" a také krátká on-line pohádka "Netopýří chmýří".
E-knihy: Již od konce roku 2019, kdy v MKM byla zavedena služba půjčování elektronických
knih, a to na základě smlouvy s firmou e-Reading, ji mohli registrovaní uživatelé využívat
zdarma v rámci registračního poplatku (smluvní poplatek 49,- Kč za jednu výpůjčku byl hrazen
z rozpočtu knihovny, celkem bylo na tuto službu vynaloženo 71 491,- Kč). Limit 3 výpůjček
zdarma za měsíc byl navýšen na počet 5 výpůjček, a to s ohledem na uzavření knihovny a
zájem čtenářů půjčit si knihy alespoň v elektronické podobě (ve výběru a nabídce firmy
Palmknihy figurovalo celkem přes 11 000 titulů). Za rok 2021 služby využilo celkem 253
uživatelů, kteří si vypůjčili celkem 1 511 (v r. 2020 1 468) elektronických knih. (Oproti r. 2020
se jedná o menší nárůst počtu uživatelů i počtu výpůjček). Pro půjčování veřejnosti byly
k vypůjčení připraveny i tři čtečky e-knih.
Novinkou roku 2021 bylo zajištění možnosti on-line plateb prostřednictvím platební brány
ComGate.
Poprvé v historii knihovny byla od konce června 2021 zpřístupněna možnost výpůjček e-knih
také pro dětské čtenáře.
Pro větší názornost a uživatelský komfort využívání elektronických knih byl připraven
videonávod "Jak na e-knihy", který byl zveřejněn na webových stránkách MKM.

Další aktivity MKM (jen namátkou):
Vánoční knížka pod stromeček
V MKM se – už tradičně – odměňovali věrní i noví čtenáři „Vánoční knížkou pod stromeček“.
I v roce 2021 se mohli čtenáři těšit na zajímavé kousky. Akce zaznamenala v historii nejvyšší
počet účastníků - 848 čtenářů.
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Burzy knih
Burzy knih se konaly v posledních letech pravidelně 4x ročně. V roce 2021 proběhla pouze
jedna – Podzimní burza knih, časopisů a hudebních nosičů, která se konala ve dnech 20. - 25.
9. 2021 a navštívilo ji přes 400 lidí. Celkem bylo prodáno 4 375 dokumentů, vyřazených
z fondů MKM.
Exkurze
Tradičně byly zajišťovány exkurze či jednorázové lekce čtenářské gramotnosti pro žáky a
studenty základních a středních škol. 8 exkurzí či lekcí v oddělení naučné literatury se
zúčastnilo celkem 168 osob, v oddělení výpůjčních služeb bylo realizováno 54 exkurzí, kterých
se zúčastnilo 1505 osob. Z témat vyberme např. Impresionismus, O dvanácti měsíčkách,
Advent, Čtyři roční období, Soud knih, aj. V oddělení naučné literatury nabídka exkurzí byla
rozšířena o témata „Ověřování zpráv vč. bezpečnosti na internetu (Mediální gramotnost)“ a
„Příprava referátu/seminární práce“.
Byla zajištěna výměna 4 monitorů on-line katalogu pro čtenáře za větší dotykové monitory.
V rámci projektu Kniha do vlaku byla pravidelně doplňována knihovnička na mosteckém
vlakovém nádraží. V průběhu roku 2021 byla doplněna celkem 6 898 knihami a 175 časopisy.
Nabídkový knižní regál na Aquadromu Most s názvem Kniha k vodě byl v r. 2021 doplněn
celkem o 283 knih.
Převážně v oddělení naučné literatury stanic veřejného Internetu využilo v průběhu roku
celkem 587 uživatelů, přičemž k dispozici bylo celkem 13 stanic.
Dětský knihomol / Anketa SUK – čteme všichni
Hlasování o nejoblíbenější dětskou knihu vydanou v roce 2019 - 2021. Hlas bylo možné dát
knížce domácího i zahraničního autora, beletrii i naučné literatuře pro děti a mládež. Hlasovalo
se elektronicky. Soutěž, kterou pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského v Praze, probíhá již 29 let. Názory dětí a odraz jejich vkusu ve výsledcích soutěže
jsou cennými informacemi pro všechny učitele a knihovníky, kteří se snaží o rozvoj dětského
čtenářství.
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Projekt SKIP na podporu čtenářské gramotnosti, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků
žáků již od prvního ročníku školní docházky. Knihovna v období od listopadu 2020 do května
2021 připravovala pro prvňáčky návštěvu knihovny a pořádala další akce vedoucí k rozvoji
zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstavu apod.) Odměnou za úspěšné
absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti
minimálně tři roky koupit. (Ve školním roce 2021/2022 je to kniha spisovatelky Michaely
Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové – První školní výlet).
Pasování na čtenáře
Tradiční akce, při které noví malí čtenáři z druhých a třetích tříd základních škol z Mostu a
okolí skládají slavnostní čtenářský slib, proběhla v červnu 2021 za účasti více než 1000 žáků a
učitelů.
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Kamarádka knihovna
Celostátní soutěž o nejlepší dětské oddělení knihovny v České republice organizuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní
knihovny ČR a koná se v pravidelných dvouletých intervalech (probíhala do června 2021).
MKM se soutěže pravidelně zúčastňuje a nevynechala ani její již 13. ročník.
Klub seniorů
Již v roce 2019 vznikl při Městské knihovně Most Senior klub č. 9, jehož členové se pravidelně
scházejí jednou v měsíci. V r. 2021 počet jeho členů vzrostl na 114. Klub významnou měrou
zajišťuje aktivní a účelné využívání volného času seniorů. V r. 2021 se uskutečnila 3 setkání
Klubu.
V MKM byla zorganizována sbírka pro válečné veterány (prodejem vlčích máků).
10. února 2021 byl vydán nový Knihovní řád.
Modrý stánek MKM nechyběl na Dni magistra Edwarda Kellyho na mosteckém Hněvíně.
V rámci Týdne knihoven 4. - 10. 10. 2021 čtenáři dostávali e-knižní dárkový balíček (3
vybrané e-knihy zdarma).
V MKM byla vyhlášena i krátkodobá Amnestie, což byla předvánoční možnost vrátit výpůjčky
s překročenou výpůjční lhůtou s prominutím zaplatit poplatek z prodlení.
V oddělení naučné literatury byly nainstalovány bezpečnostní kamery, stejně tak bylo
provedeno nové uspořádání regálů ve volném výběru dle MDT a jejich řádné a srozumitelné
označení, odpovídající trendu Handicap Friendly.
Pokračovala literární soutěž pro dětské kolektivy i jednotlivce "Na slovíčko se slovíčky“ a
znalostní soutěž pro děti "Milionářem v knihovně“.
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5 Infocentrum
bylo otevřené po celou otevírací dobu knihovny. Pracovnice infocentra tradičně zajišťovaly
pronájmy, přednášky, kurzy, schůze, besedy a další akce, stejně jako i propagaci MKM a jejích
služeb, kopírování, laminování, prodej vstupenek, prodlužování výpůjček čtenářům, atd.
Velkým přínosem bylo zjištění, že MKM začali navštěvovat i lidé, kteří nejsou registrovanými
čtenáři knihovny. Mezi ně patří maminky s dětmi, studenti, senioři i děti. Ti všichni chodili do
infocentra knihovny si jen tak posedět a popovídat si, relaxovat, číst, sjednávat si schůzky, učit
se či hrát společenské hry apod. K tomu sloužily jak prostory recepce (s automaty na nápoje),
tak i venkovní atrium s lavičkami, stolky, šachovnicí se šachy, skákacím panákem, sedacími
polštáři, stolním fotbálkem či bylinkovou zahradou. Tradičně byly k vidění papoušci ve vnitřní
i venkovní voliéře a už velmi dobře známá včelí expozice.
Druhým rokem se v prostorách recepce také pokračovalo v projektu Semínkovny, které bylo
místem, kde se vyměňovaly sáčky se semínky rozmanitých plodin v bio kvalitě. Za rok 2021
si zájemci mezi sebou vyměnili celkem 497 sáčků.

Propagace akcí
byla zajišťována ve všech masmédiích v regionu, plakáty a papírové programy byly
umísťovány na desítkách míst v Mostě. V denním tisku bylo během roku 2021 zveřejněno
celkem 98 článků a příspěvků s tématikou knihovny.
Videa na Youtube kanále MKM nasbírala 9 842 zhlédnutí, celkem u nich diváci strávili 237,8
hodin, zaznamenáno bylo 30 nových sledujících (na konci roku 2021 měl kanál 64 odběratelů).
Přidáno bylo celkem 14 videí, přičemž nejúspěšnější bylo video z cyklu Planetárium Online –
C/2021 A1 (Leonard) - jen v lednu 2021 nasbíralo 3702 zhlédnutí!
Webové stránky MKM
Na webových stránkách MKM byla zveřejněna on-line výstava "Knihovní skřítci a maskoti",
na webové stránce MKM pro děti www.juniormost.cz mohly děti shlédnout on-line autorské
čtení na téma autismus "Brácho, řvi potichu" se spisovatelkou Ivonou Březinovou, autorská
čtení se spisovatelkou Klárou Smolíkovou "Tvoření s knihožrouty", "S Alvou do knihovny" a
"David a Koniáš - Ztraceni v knihovně" a se spisovatelem Pavlem Bryczem "Schovej se, kdo
můžeš. Emil a upíři".
Dětským čtenářům byl určen on-line adventní kalendář se Čtyřlístkem plným omalovánek,
vystřihovánek, pohádek, křížovek a bludišť, a to (historicky poprvé!) v rámci celostátní akce
Den pro dětskou knihu.
Facebook MKM byl pravidelně doplňován různorodými příspěvky, které pro propagaci
knihovny a jejích služeb korespondovaly se současnými trendy komunikace s veřejností. Na
FB byly zveřejňovány informace o nových přírůstcích knih a CD, a to jak v oddělení naučné
literatury, tak v oddělení výpůjčních služeb pro dospělé i děti. Každý měsíc byl tradičně
zveřejňován Citát měsíce nebo informace o využívání on-line katalogu, krátká upozornění na
výročí autorů, literární zajímavosti, pozvánky na akce nebo zprávy o nových službách. Denně
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se na FB zveřejňovaly 2 – 3 příspěvky. Během roku bylo zaznamenáno celkem 21 169
zhlédnutí příspěvků. Počet sledujících stoupl k hodnotě 600.
Instagram MKM, který patří k nejsledovanější sociální síti, nalezl odezvu hlavně mezi
mladými lidmi. Na Instagram bylo přidáno 66 příspěvků (celkem 435 zhlédnutí), počet
sledujících stoupl k číslu 100. Zajímavý pohled přináší dlouhodobé hodnocení jeho
sledovanosti (viz graf). Z něho vyplývá, že mezi těmi, kteří Instagram sledují, převládají ženy
(téměř 80 %), nejvíce pak ve věkovém rozpětí 25 – 34 let. Nepřekvapí, že nejvíce uživatelů
Instagramu je z Mostu (téměř 36 %) a z Prahy (téměř 13 %).

Během roku 2021 byly čtenářům pravidelně posílány informační e-maily s upozorněními na
akce MKM.
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6 Kino Kosmos
Ke zlepšení komfortu diváků bylo ve velkém sále kina instalováno nové panoramatické plátno
(o rozměrech 14,5 x 6, 25 m) a umístěny obří obrazovky. Dále byly provedeny generální opravy
předsálí, položeny nové podlahové krytiny, opravena sociální zařízení a bylo též kompletně
vymalováno. Pro diváky byly připraveny i horkovzdušné zásobníky a výrobník popcornu.
Nový venkovní vzhled kino získalo zateplením a novou fasádou, stejně jako i instalací nového
3D loga nad vchodem.
V roce 2021 bylo realizováno celkem 801 představení za účasti celkem 18 097 diváků.
Průměrná návštěvnost na jedno promítání byla téměř 23 diváků.
Pracovníci kina také provozovali webové stránky (kinomost.cz), pomocí nichž mohly být online prodávány vstupenky, a interaktivní profily na Instagramu a Facebooku.
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7 Planetárium
Většina z 25 promítání se uskutečnila v kinosále MKM pro školní a mimoškolní skupiny
z Mostu, Klášterce nad Ohří, Chomutova, Jirkova, Bíliny a Litoměřic. Několik promítání se
realizovalo i mimo MKM - např. v Dětském domově v Hoře sv. Kateřiny nebo na ZŠ Vroutek
a MGZŠ Jirkov. Od září 2021 se opět obnovila promítání pro veřejnost, kterých se zúčastnilo
celkem 564 diváků.

15

8 Regionální funkce
Výkon regionálních funkcí byl zajišťován dle smlouvy o přenesení regionálních funkcí krajské
knihovny podle § 11 odst. 3 knihovního zákona č. 257/2001 Sb., uzavřené se Severočeskou
vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, plněním zadaných úkolů, a to celkem pro 26 knihoven
regionu (z toho 3 profesionální). Standardně pro výměnný fond byla z dotace Ústeckého kraje
(a i za finančního přispění z rozpočtu MKM a některých obcí) nakupována literatura
pro knihovny regionu. Do knihoven regionu bylo připraveno a rozvezeno celkem 28 souborů
s celkem 1 830 svazky. Pro knihovny regionu bylo provedeno 33 metodických návštěv a 36
konzultací. (Více viz Přílohy č. 3 a č. 4).
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9 Povinně zveřejňované údaje podle zákona o svobodném
přístupu k informacím
Z “Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021”:

1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2021 nebyla podána žádná žádost.
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2021 nebylo vydáno žádné rozhodnutí.
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2021 nebylo podáno žádné odvolání.
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
povinného subjektu
Žádný rozsudek soudu nebyl v roce 2021 vydán.
5. Výčet poskytnutých výhradních licencí
V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
6. Počet stížností podaných podle §16a zákona č.106/1999 Sb.
V roce 2021 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
dle § 16a.
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10 Závěr
I přes nepříznivou (pandemickou) situaci v roce 2021 byla Městská knihovna Most, p.o.
nepřehlédnutelnou kulturní a vzdělávací institucí, která v duchu svého poslání sloužila
občanům a důstojně reprezentovala statutární město Most.
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11 Přílohy
1.
2.
3.
4.

Fotografie
Roční výkaz o MKM
Seznam pracovníků MKM 2021
Tabulky ze Závěrečné zprávy k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce
2021
5. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 2021 (sumář)

Výroční zpráva Městské knihovny Most za rok 2021
Sestavil autorský kolektiv pod vedením Bc. Petra Petrika (Jitka Belancová, Zdena Macková, Bc. Milada
Danyiová, Anna Teclová, PhDr. Miroslav Bünter a další).
© Městská knihovna Most, jaro 2022
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Příloha 1
Fotografie
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Příloha 2

Roční výkaz o knihovně za rok 2021
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Příloha 2
Seznam zaměstnanců MKM, kteří v r. 2021 pracovali v MKM (v abecedním pořadí, bez
akademických a jiných titulů, bez uvedení funkce)

Bánovská Kateřina

Libová Lýdia

Belancová Jitka

Loukota Vít

Breuerová Romana

Macková Zdena

Černochová Šárka

Manertová Radka

Danyiová Milada

Marinčák Pavel

Drahošová Barbora

Mottlová Lenka

Frána Martin

Nováková Vítězslava

Glücková Lenka

Petrik Petr

Jeřábková Marta

Petriková Dana

Jílková Jitka

Součková Daniela

Jirmusová Hana

Svoboda Jakub

Kimlová Naděžda

Šolcová Olga

Kočkošová Alena

Štolbová Martina

Komárková Karla

Teclová Anna

Konopásek Josef

Tobolková Eva

Koranda Matěj

Topinková Jitka

Král Petr

Vavřincová Nikol

Kuncová Romana
Kusá Hana
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Příloha 3
Tabulky ze Závěrečné zprávy k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce
2021

Knihovní jednotky v knihovnách regionu Most v r. 2021
Knihovní
jednotky
celkem

Volný výběr

Počet
knihovních
jednotek na
1 obyvatele

Porovnání
s rokem
2020
(k.j. na 1 obyv.)

Městská knihovna Most

228 563

191 223

3,43

3,36

Městská knihovna Litvínov

71 882

46 276

2,99

2,85

Městská knihovna Lom

17 205

17 205

4,55

4,65

Městská knihovna Meziboří

28 594

28 594

5,93

5,78

Knihovna obce Patokryje

3 790

3 790

8,25

8,19

Obecní knihovna v Malém Březně

2 983

2 983

12,53

14,55

67 775

67 775

5,04

4,93

420 792

357 846

31,62

Neprofesionální knihovny

Region celkem

3,62

Finanční prostředky na nákup knihovního fondu

Náklady
na
knihovní
fond
celkem v
Kč

Z toho:

Knihy

Městská
knihovna Most

Periodika

Zvukové
dokument
y

Výměnn
ý fond

Stolní
hry

E-knihy

1 412 103

1 035 897

100 722

74 333

108 069

11 404

74 039

790 914

691 795

74 521

-

-

-

24 598

Městská
knihovna Lom

12 302

11 294

1 008

-

-

-

-

Městská
knihovna
Meziboří

94 000

88 000

6 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obecní
knihovna
v Malém
Březně

24 763

24 763
-

-

-

-

-

Neprofesionální knihovny

82 948

77 675

5 273

-

-

-

-

Region celkem

2 417 030

1 929 424

187 524

74 333

108 069

11 404

98 637

Městská
knihovna
Litvínov

Knihovna obce
Patokryje

27

Počty registrovaných uživatelů a návštěvníků veřejných knihoven regionu Most v roce 2021

Registrovaní

Z toho

Návštěvníci

uživatelé

do 15 let

knihoven celkem

Městská knihovna Most

3 636

622

111 121

Městská knihovna
Litvínov

1 712

353

47 966

96

2

904

230

33

8 068

Knihovna obce Patokryje

86

45

173

Obecní knihovna v Malém
Březně

85

12

15

Neprofesionální knihovny

747

139

2 704

6 592

1 206

170 951

Městská knihovna Lom
Městská knihovna
Meziboří

Region celkem

Počty výpůjček ve veřejných knihovnách regionu Most v roce 2021:
Počet
výpůjček
celkem
Městská knihovna Most

Počet
výpůjček na

Počet výpůjček
periodik

1 obyvatele

176 039

2,6

7 889

64 842

2,7

4 929

Městská knihovna Lom

4 704

1,2
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Městská knihovna Meziboří

8 625

1,8

1 485

102

0,2

-

87

0,4

-

10 646

0,8

718

265 045

2,3

15 041

Městská knihovna Litvínov

Knihovna obce Patokryje
Obecní knihovna v Malém Březně
Neprofesionální knihovny

Region celkem
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Příloha 4
Výkaz o činnosti MKM – regionální funkce – sumář 2021
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