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Úvod: 

Městská knihovna ve Svitavách se neustále snaží o zlepšování svých služeb - a nejinak tomu

bylo v roce 2017. Zavedli jsme několik novinek (viz níže) a nadále se snažíme o proměnu

knihovny z půjčovny knih na kulturní, vzdělávací a komunitní centrum. V dětském oddělení

knihovny jsme vybudovali čtenářský koutek pro nejmenší a obnovili počítačovou techniku.

V roce 2017 jsme začali s realizací projektu Česko-polská mozaika, jehož cílem je přiblížit

svitavské veřejnosti polskou kulturu a historii a poukázat na komunitní úlohu knihovny. 

Počet  registrovaných  čtenářů  nám  v roce  2017  stoupl.  Nadále  se  zvyšuje  počet  zájemců

o  kulturní  a  vzdělávací  akce  knihovny.  Naopak  klesl  počet  návštěvníků  knihovny

využívajících internet, a to v důsledku změny pravidel na studovně. Na druhé straně se zvýšila

spokojenost těch, kteří si chodí na studovnu číst, studovat či trávit svůj volný čas. Většina

akcí byla v minulém roce realizována z různých dotací, především z projektu Obec přátelská

rodině a z projektů Ministerstva kultury a z Euroregionu Glacensis. 
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Novinky v roce 2017

V dětském  oddělení  knihovny  jsme  ve  spolupráci  s MAP  (Místní  akční  plán  vzdělávání)

zbudovali  čtenářský  koutek  pro  nejmenší,  který  slouží  k aktivitám pro  školky a  k trávení

volného času.  V rámci  dotačního  programu Ministerstva  kultury  jsme v dětském oddělení

obnovili výpočetní techniku a upravili  prostory tak, aby PC byly odděleny od čtenářského

koutku.

Zahájili  jsme  Virtuální  Univerzitu  třetího  věku.  Univerzitu  provozuje  Česká  zemědělská

univerzita  v Praze,  naše knihovna se stala  tzv.  konzultačním střediskem.  Studium probíhá

prostřednictvím videopřednášek a provází jím pracovnice knihovny (tzv. tutor). Jedná se o

formu celoživotního vzdělávání, studenti si zvolí sami téma semestru. Přidanou hodnotou je

utužení sociálních vazeb mezi seniory. 

Realizujeme  projekt  Česko-polská  mozaika,  jehož  cílem  je  popularizace  polské  kultury

v regionu.  Naším  partnerem  se  stala  knihovna  základní  školy  v městečku  Ladek-Zdrój.

Prostřednictvím workshopů, autorských čtení a besed seznamujeme děti a veřejnost s polskou

kulturou a polskými tradicemi a poukazujeme na blízkost našich kultur a zároveň na specifika

té polské.   Součástí  projektu jsou také výměnné pobyty žáků či  nákup polské překladové

literatury. 

Zapojili jsme se do společného projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven nazvaného

Spisovatelé do knihoven. Cílem projektu je propagovat současnou českou literaturu.

Začali  jsme  půjčovat  dioptrické  brýle;  nástěnky  před  knihovnou  využíváme  k propagaci

kvalitní literatury.

 

Doplňování a zpracování fondu:
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V posledních  letech  se  zaměřujeme  na  obnovu  knihovního  fondu,  a  to  v souladu  se

„Standardem pro doplnění a aktualizaci knihovního fondu“. Praxe ukázala, že čtenáři žádají

především novinky a vadí jim dlouhé čekací lhůty. Proto se snažíme žádané knihy kupovat

dublicitně.  

 V roce 2017 jsme nakoupili a zpracovali 2 545 knih, z toho 1927 svazků beletrie, 618

naučných knih, dále 200 AV médií (převážně audioknih) a 92 zvukových knih pro

nevidomé a slabozraké v celkové hodnotě 542 000 Kč. Stav fondu svitavské knihovny

k 31. 12. 2016 je 51 819 knihovních jednotek. Díky ocenění Obec přátelská rodině,

které získalo město Svitavy, jsme na základě požadavků svitavských organizací

(mateřské centrum, klub seniorů, TOM Zálesáci,  Středisko volného času, lesní

školka a další) obohatili fond knihovny o 27 společenských her a o 115 svazků

knih v celkové hodnotě 51 000 Kč.

 Díky regionálním funkcím nakupujeme i knihy do tzv. výměnného fondu (knihy, které

cirkulují  po regionu) a objednáváme si služby u tzv.  obsluhovaných knihoven (viz

regionální funkce). Celkem se v obvodu Svitavy zakoupilo a zpracovalo v loňském

roce 3 504 k.j.  Celkový stav fondu Městské knihovny ve Svitavách i s obvody je tedy

122 804 k.j. 

 Knihovní  fond  doplňujeme  přes  distributory  (Kosmas,  Euromedia,  Pemic),  popř.

nakupujeme z nabídky levných knih či místního antikvariátu.

 Čtenáři  je  velmi  využívána  služba  Tip  na  knihu  (téměř  100%  požadavků  jsme

schopni splnit).

 Každoročně  využíváme  projekt  Ministerstva  kultury  „Česká  knihovna“,  který  je

zaměřen na podporu nekomerčních titulů českých nakladatelství. 

 Již druhým rokem rozšiřujeme díky projektu Ministerstva kultury fond cizojazyčné

literatury o tituly převážně současné beletristické tvorby nejen v angličtině a němčině,

ale  i  v jiných  jazycích  (slovenština,  francouzština,  italština,  slovenština  aj.).

Zpracovalo se 160 titulů cizojazyčné literatury. 

 Odebíráme 116 titulů periodik (v hodnotě 63 367 Kč) a denního tisku; dokupujeme

stolní hry. 

 Díky dotaci Ministerstva kultury jsme obohatili knihovní fond o knihy a didaktické

pomůcky pro děti s logopedickými problémy a pro děti s SPU.

5



 Požadavky na naučnou literaturu řešíme přes Meziknihovní výpůjční službu (knihy

objednáme z jiných knihoven).

 Knižní  fond  nabízíme  prostřednictvím  online  katalogů  (klasický  a  katalog  nové

generace 2.0, který umožňuje hodnocení knih), tematickými výstavkami. Stále více se

využívá služba „zabookuj“ (odložení knih, které jsou na regále).

 Zvyšuje se počet čtenářů, kteří využívají půjčování e-knih

 

Čtenáři, návštěvníci a výpůjčky

V roce 2016 jsme měli zaregistrováno 2 901 čtenářů, z toho 896 čtenářů dětských (jedná se

o nárůst 312 čtenářů, a to v důsledku změn v metodice statistiky). Bohužel i nadále můžeme

konstatovat, že nedochází příliš ke generační výměně čtenářů. Nejmenší procento návštěvníků

knihovny tvoří mladí lidé od 16 do 19 let.

Každoročně se zvyšuje účast na kulturních a vzdělávacích akcích knihovny (celkově o 1218

návštěvníků). Celkem jsme zrealizovali 385 akcí, kterých se zúčastnilo 10 023 návštěvníků.

Po zavedení změn pravidel na studovně (slouží pouze registrovaným uživatelům) se snížil

počet návštěvníků využívajících internet v knihovně. Zvýšila se ale spokojenost těch, kteří si

chodí  na studovnu číst  denní  tisk či  studovat  a  zvýšil  se  i  počet  prezenčních výpůjček.

Neregistrovaní uživatelé mohou využít počítač u vchodu do knihovny. 

Knihovnu  navštívilo  61 239  uživatelů,  celkový  počet  fyzických  návštěvníků  (návštěvníků

knihovny, uživatelů internetu a návštěvníků akcí) je tedy 71 262. 

Došlo k mírnému poklesu výpůjček, ale „pouze“ o 2705 (jedná se o číslo výrazně pozitivnější

než v předcházejících letech, kdy byl pokles výpůjček až 10 000). Nepatrně se zvýšil počet

výpůjček na 1 návštěvníka.

Vypůjčilo se 117 870 dokumentů: knihy (24 266 naučné literatury, 60 715 krásné literatury),

periodika, AV dokumenty (2 335) a stolní hry. Zvyšuje se zájem o půjčování stolních her

(899 výpůjček) a o půjčování e-knih (200 výpůjček).

Akce pro školy a na podporu dětského čtenářství
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Kromě  poskytování  základních  knihovnických  služeb  je  hlavní  náplní  knihovny  podpora

čtenářství u dětí a mládeže. Spolupracujeme se všemi mateřskými i základními školami ve

městě. Navázali jsme spolupráci se středními školami. 

 Zájem ze  strany  mateřských  škol  se  zvyšuje,  v případě  zájmu  dochází  knihovnice

přímo  do  školek  (např.  do  soukromé  školky  Paperáček  či  do  MŠ  Lány).  MŠ

Sokolovská  je  zapojena  do  projektu  v rámci  kampaně  Celé  Česko  čte  dětem  a

každoročně  probíhá  slavnostní  vyhlášení.  Zvyšuje  je  zájem  i  mimosvitavských

školek, které začaly dojíždět 1x – 2x ročně na programy knihovny.

 Zapojujeme  se  do  celostátního  projektu  Pasování  prvňáčků (všichni  zúčastnění

prvňáčci dostanou průkazku do knihovny s registrací  na rok zdarma) a Knížka pro

prvňáčka.  V loňském roce bylo pasováno do stavu čtenářského 285 dětí celkem z 12

ZŠ. Zapojily se i mimosvitavské školy (Radiměř, Vendolí, Lačnov, nově Koclířov). 

 Pro  první  stupeň  jsou  připraveny  motivační  programy,  např.  Knihoplutí  (cílem  je

seznámit děti se všemi druhy literatury).

 Uspořádali jsme první oficiální ročník literární olympiády „Svitavská čtečka“, které

se zúčastnilo 43 žáků devátých tříd z 12 svitavských i „přespolních“ škol. Ty nejlepší

jsme ocenili hodnotnými cenami (1. místo čtečka elektronických knih). Vítězkou se

stala studentka místního gymnázia, která získal pro svou školu putovní pohár. Naším

záměrem je vytvořit typ soutěže pro studenty, kteří se orientují humanitně, zabývají se

literaturou a v neposlední řadě jsou čtenáři, kteří navštěvují knihovnu.
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 Podařilo se nám navázat spolupráci se 2. stupněm ZŠ a středními školami, knihovnu

pravidelně navštěvují studenti literárního semináře při Gymnáziu Svitavy a studenti

Střední zdravotnické školy

 Tradiční aktivitou je celostátní akce Noc s Andersenem či Den pro dětskou knihu.

 Knihovnu navštěvují pravidelně i děti ze Speciální a základní školy

 Spolupracujeme s čtenářským kroužkem ze  ZŠ Sokolovská;  nabízíme  program pro

družiny 

 Pro školy pořádáme setkání se spisovateli a jiné programy (např. projekt Listování,

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila, workshop s Markem Šolmezem, ilustrátorkou

Vlastou Švejdovou)

 Ukončili jsme celoroční hru na podporu dětského čtenářství  Lovci perel. Jedná se o

motivační soutěž, kdy děti na základě přečtených knih odpovídají na otázky. Nejlepší

„lovci“ s námi jeli do Polska v rámci projektu „Česko-polská mozaika“.

 Služby nabízíme také dětem s poruchou čtení a učení a jejím rodičům – dokupujeme

logopedické  knihy  a  pomůcky,  učební  systém  Logico  Primo  a  Logico  Picollo,

komiksy, audioknihy

 Spolupracujeme  s projektem  města  Mentorská  asistence,  doučování  probíhá

v prostorách knihovny, žáci i studenti v rámci doučování navštěvují knihovnu

Akce pro veřejnost

 Podporujeme  současnou  českou  literaturu,  pořádáme  autorská  čtení.  V rámci

projektu Spisovatelé do knihoven nás navštívil básník Milan Ohnisko a prozaička

Ivana  Myšková.  Úspěšný  byl  literárně-hudební  večer  s Terezou  Brdečkovou  a

Jiřím Dědečkem.

 Potřetí jsme se zapojili do celostátního festivalu Den poezie, který vedla režisérka

a  lektorka  Emilie  Zámečníková.  V pasáži  Fabriky  byla  doprovodná  výstava

nazvaná  Labyrintem  obrazu  a  slova:  netradiční  setkání  s poezií  Vladimíra

Holana a poezií v obrazech Ivany Fialové.

 Stále populárnější je projekt scénického čtení Listování, které představuje knihy

netradiční formou. Proběhlo celkem 8 představení (z toho 1 pro děti a 1 pro školy).
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V rámci Listování navštívila Svitavy americká spisovatelka a psychoterapeutka

Torey Hayden. 

 Pro děti jsme připravili dvě  setkání s ilustrátory časopisu Raketa, který klade

důraz na vizuální tvorbu a neobsahuje žádné reklamy. Na jaře proběhl workshop

s Lukášem Urbánkem, na podzim jsme vyráběli leporelo s Mařenkou Urbánkovou.

V dubnu byla k vidění  v pasáži  Fabriky  výstava ilustrátorů časopisu.  Dalšími

akcemi pro děti bylo odpoledne se spisovatelem a hudebníkem Markem Šolmezem

Srazilem nebo s ilustrátorkou Vlastou Švejdovou.

 Velmi úspěšná byla letní soutěž Prázdninové pátrání, které se zúčastnilo více jak

100 dětí a rodičů, kteří na různých místech ve městě spojených s knihovnou (např.

knihobudky), plnili různé úkoly. Všichni zúčastnění dostali speciální placku. 

 Pokřtili jsme dvě knihy místních autorů – knihu Martina Sodomky Jak postavit

železnici a knihu poezie svitavské písničkářky Pavly Boučkové.

 V rámci  měsíce  holocaustu  jsme  uspořádali  besedu  o  Josefu  Serinkovi,  tzv.

Černém partyzánu, který žil ve Svitavách. Diskutovat přijel redaktor nakladatelství

Triáda, kde vyšla obsáhlá trilogie nazvaná Cikánská rapsodie, Roman Krumphanzl

a publicista Marek Pape. 

 Díky  podpoře  MK  v rámci  programu  Knihovna  21.  století  se  uskutečnili  dvě

vzdělávací  akce  zaměřené  na  děti  se  specifickými  poruchami  čtení  a  učení  –
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přednáška předsedkyně DysCentra v Praze PhDr. Lenky Krejčové a logopedická

dílna se spisovatelkou a speciální logopedkou Ester Starou.

 Ve spolupráci s projektem Místní akční plán vzdělávání proběhla vzdělávací akce

pro  pedagogy  a  pracovníky  knihoven  regionu  zaměřená  na  předčtenářkou

gramotnost  Jak založit čtenářský klub. Realizátorem byla nezisková organizace

Nová škola.

 Knihovnu pravidelně navštěvuje i Centrum denních služeb (Světlanka); pracovnice

knihovny také dochází také 2x – 3x ročně s programem do místního stacionáře.

 Pořádáme kurzy práce s výpočetní technikou.

 Na jaře  proběhl  kurz  trénování  paměti  a  anglická  konverzace  se  zahraničními

dobrovolnicemi z MC Krůček.

 Akce realizované v rámci projektu Česko-polská mozaika:

Workshop  s polským  spisovatelem  Marcinem  Mortkou  a  ilustrátorkou  Martou

Kurczewskou; street-teaching u knihobudky v parku Jana Palacha Žijí mezi námi – s

polskou  dobrovolnicí  Magdou  Szot;  komponovaný  večer  Jak  chutná  Polsko  a

představení  Nadace  Kukátko  její  předsedkyní  Annou  Wanik  (nadace  popularizuje

českou kulturu v Polski); výměnné pobyty (1x oficiální návštěva, 2x pobyt žáků).

 Vzdělávací akce realizované z projektu Obec přátelská rodině:

Přednášky Radkina Honzáka: Emoce a Jak na psychosomatiku; přednáška Bosenské

pyramidy; Terapie tmou; Den poezie; Bezlepkově s ochutnávkou; Leporelo s Raketou;

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila.

Další akce

Přednášky:  Nejnovější  americká  literatura,  Bible  a  korán,  Gastroterapie;  beseda

s hudebním  kritikem  a  publicistou  Janem  Rejžkem;  beseda  s Arnoštem  Vašíčkem,

cestovatelská  beseda  Na  mámině  kole  napříč  Balkánem;  setkání  s milostnou  poezií  a

písněmi o lásce nazvané Květoucí strom lhal lásky žel…

Spolupráce

Kromě škol spolupracujeme i s dalšími organizacemi města: Středisko kulturních služeb,

Středisko volného času (účast na Dni dětí, na základě požadavku program v době táboru či
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prázdnin,  účast  v porotě  Recitační  soutěže),  Městské  muzeum a  galerie  ve  Svitavách,

Mateřské centrum Krůček, Centrum denních služeb Světlanka, Klub Tyjátr, Klub seniorů. 

Regionální funkce

Městská knihovna ve Svitavách je pověřena Krajskou knihovnou v Pardubicích k výkonu

tzv. regionálních funkcí. Objednáváme si služby u 6 profesionálních knihoven (Polička,

Litomyšl,  Moravská  Třebová,  Jevíčko,  Dolní  Újezd,  Bystré),  dále  síť  knihoven  tvoří

2 profesionální knihovny v Březové nad Svitavou a Městečku Trnávka a 104 obecních

knihoven. Tzn. že metodicky spravujeme celkem 112 knihoven regionu profesionálních

i obecních. Pod naší knihovnu spadá 22 obecních knihoven a knihovna ve Březové nad

Svitavou.

 V roce 2017 proběhlo 119 metodických návštěv,  129 konzultací po knihovnách

regionu (v obvodu Svitavy to bylo celkem 82).

 Pomáháme při revizích, bylo zrevidováno 18 knihoven, celkem 46 284 knih. j. (v

obvodu Svitavy proběhlo 5 revizí, zrevidováno bylo celkem 11 864 knih).

 Zpracováváme statistiky.

 Tvoříme tzv. výměnné soubory (nákup knih, zpracování a rozvoz), v loňském roce

bylo po knihovnách rozvezeno 358 souborů s 24 835 svazky (v obvodu Svitavy to

bylo 107 souborů s 8 072 svazky).

 Zpracováváme  knižní  fond  knihoven  –  vkládáme  knihy  do  automatizovaného

knihovního systému.

 Zajišťujeme porady knihovníků.

Příspěvek od kraje na regionální funkce byl v loňském roce 1 516 tisíc Kč. Z dotace bylo

nakoupeno celkem 2 723 knih (v obvodu Svitavy 540 knih).

Většina  obcí  je  zapojena  do  tzv.  sdružování  finančních  prostředků  na  nákup  knih

(příspěvek dle obyvatel obce). V loňském roce se ze sdružených prostředků nakoupilo 648

knih (v obvodu Svitavy 175 knih). 
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Dotace

Program Ministerstva kultury Knihovna 21. století: 

Rozšíření nabídky zvukových knih pro slabozraké a nevidomé…………..12 000 Kč 

Učíme se s Tobiášem 4 (zaměřený na děti s SPU)………………………  10 000 Kč

Program Ministerstva kultury VISK 3:

Obnova výpočetní techniky pro dětské oddělení…………                   44 000 Kč

Přípojení obecních knihoven v Hradci nad Svitavou, Lavičném a Bělé nad Svitavou do

REKS                                          21 000 Kč

Z Pardubického  kraje  jsme  získali  dotaci  z programu  Podpora  kulturních  aktivit na

kulturně-vzdělávací aktivity na podporu dětského čtenářství…………….10 000 Kč

Literární olympiáda „Svitavská čtečka“ proběhla pod záštitou Romana Línka, náměstka

hejtmana Pardubického kraje. ………………………………………….5 000 Kč

Společným  projektem  knihoven  je  využívání  mediální  databáze  Anopress  v  rámci

konsorciálního  přístupu pro přihlášené  knihovny (příjemcem dotace  je  garant  projektu

Národní knihovna ČR – hodnota přístupu do databází pro naši knihovnu je cca 20 tis. Kč

ročně).

Díky  dotacím  je  hospodářský  výsledek  50 276  Kč  (viz  příloha).  Celý  hospodářský

výsledek jsme převedli do rezervního fondu a využijeme ho na další plánované aktivity a

modernizaci knihovny.

Zaměstnanci

Městská  knihovna  ve  Svitavách  v roce  2016  zaměstnávala  12,5  pracovníků,  z  toho

1 úvazek je ekonomka a 1 IT pracovník, který pomáhá i organizacím sídlícím ve Fabrice

(SKS,  Klub  seniorů,  Krůček).  Dvě  pracovnice  zajišťují  regionální  služby  (nákup  a

zpracování knih do regionu, metodická činnost pro knihovny), jedna pracovnice zajišťuje

nákup  knih  a  jejich  zpracování  do  svitavské  knihovny  (akvizice,  katalogizace),
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dvousměnný provoz zajišťují  vždy čtyři  zaměstnanci (1 v dětském, 1 ve studovně, 2 u

výpůjčního pultu).

Z Úřadu práce jsme zaměstnávali na VPP pracovnici na obalování knih a jiné pomocné

práce. 

V rámci  spolupráce  s  Dobrovolnickým  centrem  při  MC  Krůček  nám  pomáhali

dobrovolnice při akcích knihovny – Noc s Andersenem a Den dětí.  Dvě dobrovolnice

odpracovali celkem ca 50 hodin.

Na  dohodu  zaměstnáváme  na  minimální  úvazek  pracovnici,  která  pro  nás  původně

pracovala přes neziskovou organizaci Rytmus Chrudim umožňující lidem s handicapem

začlenění do společnosti.  

Další činnost:

 Jsme členem profesních organizací – Svazu knihovníků a informačních 

knihovníků (SKIP) a členem sdružení dětských knihoven Klubko

 Nově jsme členy profesní organizace SDRUK (Sdružení knihoven)

 Městská knihovna ve Svitavách je zapojena do celostátního projektu 

organizovaného Národní knihovnou o výkonnosti knihoven - „Benchmarking v 

knihovnách“

 Pracovnice dětského oddělení přispívá do seznamu dětské literatury pro potřeby 

učitelů a rodičů (krátká anotace a doporučení současné dětské literatury)

 Posíláme záznamy do Souborného katalogu

 Knihovna je členem MAS Svitava; ředitelka knihovny je členkou realizačního 

týmu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP)

 Zaměstnanci  knihovny  si  zvyšují  své  kompetence  na  vzdělávacích  akcích.

Každoročně se účastníme odborných konferencí Knihovny současnosti, Regionální

funkce  knihoven,  Zvukové  knihy,  OKNA  (přehlídka  knihovnických  aktivit)  a

dalších.  Využíváme  nabídky  vzdělávacích  programů  Krajské  knihovny  v

Pardubicích  a  dalších  profesních  organizací.  Pracovnice  oddělení pro  dospělé

absolvovala literáně-dramatickou dílnu akreditovanou MŠMT
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Výhled do roku 2018

V roce 2018 budeme i nadále pokračovat v realizaci projektu „Česko-polská mozaika“,

který je  postaven na komunitních  aktivitách  naší  knihovny a školní  knihovny v městě

Ladek-Zdroj. Zapojíme se do celostátního projektu na rozvoj předčtenářské gramotnosti

S knížkou  do  života  (Bookstart)  a  ve  spolupráci  s místním  mateřským  centrem  se

zaměříme na práci s nejmenšími dětmi. Byli jsme osloveni SZŠ Svitavy ke spolupráci na

projektu školy „Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ“. Zapojili jsme se do projektu

MŠMT „Budování kapacity škol“ (projekt podala UZS). Budeme se podílet na realizaci

aktivit v rámci Místního akčního plánu vzdělávání. 

Zažádali jsme o dotaci na nový moderní knihovní systém Tritius, který spojuje osvědčené

vlastnosti současného systému a reaguje na požadavky nařízení EU ohledně GDPR.

Naším cílem je i nadále poskytovat takové služby, abychom si udrželi stávající čtenáře,

získali  nové  a  byli  vnímáni  jako  organizace,  která  má  důležité  postavení  v rámci

kulturního i společenského života ve městě. 

      Zapsala:  

      Mgr. Marta Bauerová

      1. března 2018
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Příloha: 

Hospodaření v roce 2017

Poskytnuté příspěvky za rok  2017:

1. Město SY           (účtováno 672 10) -           5602,0  tis. Kč  -   100%  na provoz
                    (účtováno 672 13) -                63,0 tis. Kč  -   100%  na odpisy  

                               (účtováno 672 17) -                72,4  tis. Kč –   100 % spoluúčast ČPM         
2. PK  ČR              (účtováno 672 15) -            1 516,0 tis. Kč  -   100%  na RF
3. PK  ČR              (účtováno 672 14) -                 10,0 tis. Kč   -  100  Volnočas. aktivity 
4. PK  ČR              (účtováno 672 14)  -                 5,0  tis. Kč  -   100 % Svitavská čtečka 
5. MK ČR              (účtováno 672 60) -                22,0  tis. Kč  -   100 % Knih. 21. stol.
6. MK ČR              (účtováno 672 61) -                21,0  tis. Kč   -  100 % VISK 3  e-knihy 
                                (účtováno 672 61) -                44,0  tis. Kč   -  100 % VISK 3 PC dětské    
7. ÚP PK                (účtováno 672 62) -                99,0  tis. Kč    -  9 měs. x 11 tis. Kč-2017
8. MK ČR              (účtováno 672 63) -                48,0 tis. Kč    -  100 % odpisy majetku
9. Obce okr. SY     (účtováno 672 16) –             123,0 tis. Kč    -  příspěvek na knihy od obcí  

Hospodářský výsledek  za rok 2017 je 50 276,00 Kč. 

Tento výsledek vznikl díky získaným příspěvkům a dotacím od jiných subjektů jako Obec

přátelská rodině 30 tis. Kč – fakturováno, MK ČR 86 tis. Kč, PK 15 tis. Kč, MAS – 35 tis.

Kč na dětský koutek – fakturováno.
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