
Výroční zpráva za rok 2015
Místní veřejná knihovna



1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 
193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 75142937

2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz, www.knihovnapocernice.cz

3. zřizovatel: ÚMČ Praha 20

4. ředitelka organizace: Božena Beňová

5. počet pracovníků: 5 HPP, zařazení: 4 knihovnice a ředitelka, uklízečka 
na Dohodu o pracovní činnost

Usnesením č. 12/11.4./08 Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo Zřizovací listnu příspěvkové
organizace Místní veřejná knihovna, Praha 9 -  Horní Počernice, Náchodská 754 s účinností 
od 1.7.2008 a změnu Zřizovací listny příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže, Praha –
Horní Počernice, Ratbořická 1899 s účinností od 1. 7. 2008.
Usnesením Rady m.č. Praha 20 byla do funkce ředitelky MVK jmenovaná Božena Beňová 
s účinností od 1.7.2008.

6. Hlavní činnost: viz. Statut MVK

Oddělení pro dospělé, oddělení pro dět a mládež
- buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech

občanů a plnění účelu svého zřízení
- rozvoj čtenářství

7. další služby pro veřejnost:

- veřejný internet
- bibliografická příprava pro školy
- vzdělávací cykly pro MŠ První kroky do knihovny
- kulturní akce

- Noc s Andersenem

- březen – měsíc čtenářů
- říjen – týden knihoven
- poskytování informací v rámci možnost knihovny(rešerše atd.)

8. počet registrovaných čtenářů: 1212 do 15 let 425

9. počet návštěvníků: 16 753, návštěvy el. katalogu: 20 540 
počet uživatelů internetu: 1 825

10. výpůjčky celkem 36 738

11. přírůstky knihovního fondu: 986
 úbytky: 318
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12. stav knižního fondu  k 31.12.2015: 28 424 svazků knih
 počet periodik: 31 exemplářů

13. technické vybavení:  6 počítačů služebních

2 počítače pro uživatele,  
3 multfunkční zařízení
2 scannery
3 tskárny

                                           1 laminovací zařízení
                                           2 telefony – pevná linka
                                           3 mobilní telefony

14. výnosy z knihovnické činnost: 71 659 Kč

15. dotace z rozpočtu kraje: 65 000 Kč

16. schválený rozpočet MČ 20 – Horní Počernice 2 947 000 Kč

       
Rok 2015 zaznamenal v MVK významnou změnu. Budova, kde sídlí knihovna, se po 
náročném vyjednávání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dostala 
bezúplatným převodem do majetku MČ Praha 20. Podmínkou bylo využívat prostory 
objektu k nekomerčním  účelům.

Vedení obce akceptovala tyto podmínky a začala plánovat jeho využití.
Pro knihovnu nastal nelehký úkol -  najít náhradní prostory a následné vystěhování do 
místa, kde by provoz knihovny, byť v omezené míře zůstal nezměněný. Jako jediným 
vhodným řešením vyvstaly prostory bývalého Sklenářství v podkroví na Chvalské tvrzi.
Během 2. čtvrtletí nastal čas příprav a samotné stěhování probíhalo o letních prázdninách –
m.j. díky vydatné pomoci pracovníků místního hospodářství.
Od září knihovna „funguje“ bez zkrácení půjčovní doby, byť ve stísněných prostorách na 
adrese : Náchodská 828/28

Z těchto důvodů jsme byli nuceni na nové adrese omezit některé naše aktvity, jako např.
První kroky do knihovny – pro MŠ, bibliografickou přípravu pro žáky ZŠ a vůbec hromadné 
akce. (v 1. pololetí běžely podle harmonogramu) Také jsme zrušili Noc s Andersenem na 
rok 2016.

Akce pro veřejnost v roce 2015

Těžiště akcí pro veřejnost jsme přesunuli do prostor Chvalského zámku. Knihovna přijala 
úkol organizovat pořad Zámecké posezení nejen pro seniory. Pravidelně jednou měsíčně se 
scházíme a zprostředkujeme zajímavá setkání. O tato setkání je zájem, většinou je plný sál, 
proto bychom i v budoucnu rádi pokračovali v tomto projektu.

V říjnu 2015 si knihovna připomněla 110. výročí svého trvání.



Hostem byl čtenáři oblíbený spisovatel Vlastmil Vondruška. Na besedu s ním přijelo i 
hodně  mimo počernických zájemců.

V listopadu jsme  pokračovali v cyklu Poznej země EU a tentokrát jsme představili kulturu 
Maďarska. Už je to známá a velmi navštěvovaná akce. Opět nechybělo vyprávění, promítání
o Maďarsku, velký úspěch měl Montho Čardáš. Podařilo se nám dostat maďarskou kapelu 
Cirkusz – Ka, což také zvýšilo úroveň večera. Návštěvníci si mohli v prostorách zámku 
prohlédnout výstavu Ignác Filip Semmelweis (1818 – 1865). Dík patří pracovníkům 
Maďarského kulturního střediska v Praze, kteří nám vyšli vstříc a podíleli se na přípravě 
programu.

Nesměla chybět ochutnávka maďarské kuchyně i vín. Již tradičně se přípravy a obsluhy 
zhostli student Střední školy hotelnictví a gastronomie z Klánovic.

Jako pokaždé, i letos proběhla současně znalostní soutěž žáků počernických škol „Co víš o 
Maďarsku“.

Od září 2015 nastoupila do knihovny nová knihovnice a počítá se s ní do oddělení naučné 
literatury v nově zrekonstruované knihovně.

Konec roku 2015 byl ve znamení plánování koncepce knihovny po přestěhování, které 
plánujeme realizovat během letních prázdnin roku 2016.

Závěr

Slavnostní otevření by tak mohlo proběhnout během září 2016.
Věříme, že nově obnovené a rozšířené prostory poskytnou našim čtenářům víc pohodlí a 
zkvalitnění služeb. Velkou výhodou bude m.j. i bezbariérový přístup do prostor knihovny.

V Praze – Horních Počernicích dne 29.3.2016

Zprávu vypracovala Božena Beňová – ředitelka MVK


