Zhodnocení činnosti Městské knihovny
v Ústí nad Orlicí za rok 2014
Počet obyvatel města Ústí nad Orlicí je 14 364.
Knihovna v roce 2014:
2 270 registrovaných čtenářů
47 920 návštěvníků
139 522 výpůjček
Počet registrovaných čtenářů i návštěvníků se proti roku 2013 zvýšil, došlo však
k snížení počtu výpůjček.
V roce 2014 získala Městská knihovna 7 grantů – grant Ministerstva kultury
VISK3 ve výši 125 000 Kč na rozšíření systému REKS pro středisko Žamberk,
grant Ministerstva kultury ČR ve výši 6 000 Kč na nákup zvukových knih pro
Zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké, grant Česká knihovna ve výši
6 100 Kč na nákup původní české literatury, grant NK ČR na bezplatné
využívání plnotextové databáze Anopress, grant MěÚ ve výši 3 000 Kč na akci
pro děti "Noc s Andersenem" a grant MěÚ ve výši 4 000 Kč na lektorné
přednášek 4.ročníku Akademie volného času a grant Města na vzdělávací
přednášky ve výši 6 000 Kč.
V roce 2014 zůstaly na příkaz zřizovatele sníženy mzdové prostředky na
zaměstnance plošně o 10%.
Městská knihovna je pověřenou knihovnou pro okres Ústí nad Orlicí na základě
smlouvy O přenesení výkonu regionálních funkcí dle zákona 257/2001 mezi
Krajskou knihovnou Pardubice a MěK Ústí nad Orlicí ze dne 20. 12. 2006 a
získala v roce 2014 z rozpočtu kraje na výkon této funkce částku 1 232 000 Kč.
MěK Ústí nad Orlicí je zodpovědná za výkon regionálních funkcí v okrese,
metodicky řídí 9 MěK okresu a 110 obecních knihoven okresu, je zodpovědná za
finanční čerpání a vyúčtování přidělené částky na regionální funkce. Z pověření
regionální funkce ředitelka knihovny pravidelně elektronicky nebo ústně
předává ředitelům MěK okresu zprávy z celostátních porad, v MěK se konaly
v roce 2014 4 metodické porady pro ředitele MěK okresu.

Automatizace knihovny
Městská knihovna je v současné době vybavena 28 počítači propojenými do
sítě Windows NT.Všechna pracoviště MěK jsou připojena na internet přes
kabelovou televizi. V hudebním oddělení je zároveň vzdělávací studovna s 6
počítači pro vzdělávání dobrovolných knihovníků a seniorů v základech
počítačové gramotnosti. V roce 2014 se ve vzdělávací studovně uskutečnilo 65
kurzů kurzů počítačové gramotnosti pro seniory a nejširší veřejnost.
Výpůjční agenda ve všech odděleních je plně automatizována, čtenáři si
vyhledávají sami informace v on-line katalozích – k dispozici mají 3 čtenářské
počítače v oddělení dospělých, 2 čtenářské počítače v dětském oddělení, a 6
počítačů ve vzdělávací studovně v hudebním oddělení, která slouží zároveň
jako zvuková knihovna pro zrakově postižené spoluobčany a zároveň jako
bibliograficko-informační pracoviště. V knihovně je umožněn uživatelům přístup
do 2 placených databází – plnotextové databáze TamTam fy Anopress a
databáze Codexis – automatizovaného systému právnických informací. Služby
knihovny propagujeme i na sociální síti Facebook. V prostorách půjčovny je
k dispozici Wi-fi připojení k internetu.
Celý fond knihovny je vystaven v elektronickém katalogu na adrese:
www.knihovna-uo.cz. V roce 2014 jsme již po osmé vyhráli celostátní soutěž
Biblioweb o nejlepší web knihovny – předtím v roce 2002-2007 a 2011 jsme byli
oceněni 1. místem, v roce 2008, 2009 a 2010 jsme se umístili na 3. místě
v kategorii měst do 20.000 obyvatel.
V roce 20014 jsme vytvořili úplně nové webové stránky knihovny
www.knihovna-uo.cz a nechali si vytvořit nové profesionální logo knihovny. Na
webu vystavujeme mimo jiné:
• katalog regionálních osobností
• informace pro a o knihovnách regionu
• informace o neziskových organizacích regionu
• informace o zařízeních pro rodinu, děti a mládež,
• informace pro zdravotně postižené občany
• informace o pomáhajících institucích regionu.

Provozní doba
Provozní doba knihovny v roce 2014 byla 47 hodin týdně.
Oddělení pro dospělé:
Den v týdnu

Provozní doba

Pondělí – Pátek

9:00 – 18:00

Sobota

9:00 – 11:00

Dětské oddělení:
Den v týdnu

Provozní doba

Pondělí - Pátek

12:30 – 17:30

Hudební oddělení:



bibliograficko-informační služba, vzdělávací studovna, zvuková knihovna
otevřeno po telefonické dohodě

Poplatek za registraci se v roce 2014 nezměnil:
 Dospělí čtenáři: 150 Kč
 Děti, studenti, důchodci: 110 Kč
V rámci kulturně-výchovné činnosti pořádala MěK tyto akce:
 knihovnické lekce pro všechny třídy základních škol a zvláštní školu (31
hodinových lekcí za rok)
 knihovnicko-informační lekce pro studenty všech středních škol – 8 lekcí
 10 akcí pro žáky druhých tříd – Pasování druháků na čtenáře
 o prázdninách jsme pro děti připravili 10 veřejných čtení na dětském
oddělení
 zapojili jsme se do celostátní akce Den dětské knihy
 zapojili jsme se do celostátní soutěže „Lovci perel“
 pořádali jsme další akce pro děti: „Sněhobílá pohádka“, „Cínový vojáček“,
„S pohádkou kolem světa“, „Kamarád pes“, „Pohádky z hmyzí říše“,
„Anička malířka“, „Jaro bude“, „Velikonoce v knihovně“, „Čarodějné
pohádky“, „Kytička pro maminku“, „Odpoledne deskových her“, „Jak
vytvořit origami“, „Pojďte s námi do pohádky“, „Origami II“, „Čertovská
pohádka“, „Kouzlo vánoc“
 v rámci Března – měsíce internetu jsme se zapojili do celostátní akce
dětských knihoven "Noc s Andersenem" – v knihovně přespalo 24 dětí a
2 dospělí a „Večer s Andersenem pro mladší děti“ - zúčastnilo se 13 dětí











v knihovně se uskutečnilo 65 kurzů počítačové gramotnosti pro seniory a
nejširší veřejnost (Základy internetu, Internet a jeho využití, Facebook,
Genealogický workshop, Elektronické mapy a cestování, Zpracování
digitální fotografie, Úprava obrázků na Facebooku, E-government, atd.)
v Týdnu knihoven jsme uspořádali Literárně dramatický maratón
s besedou s paní Ninou Ingrišovou,
besedu se spisovatelem a
scénáristou Jiřím Stránským, novinářem, spisovatelem a europoslancem
Jaromírem Štětinou
v MěK se konal 4. ročník Akademie volného času – uspořádali jsme 8
večerních přednášek regionálních autorů pro veřejnost (přednášející Prof.
F. Musil, doc. Macková, Mgr. Z. Hubner, Věra Sekotová, Josef Havel)
uspořádali jsme 8 výstav ve foye knihovny: Jan Steklík - ústecký malíř,
Bohumil Hrabal - vypravěč příběhů, Václav Hájek z Libočan – život a dílo,
výstava dětských komiksů, Eugen Kukla - Do Kyjeva!, Československé
legie a První republika, výstava Olga Havlová a Výbor dobré vůle,
Zapomenuté Oustí II.
další akce pro veřejnost:
o přednáška PhDr. L. Langrové: „Jak sladit profesní a rodinný život“
o přednáška PhDr. Hany Mazurové: „Soukromý život B.Němcové“
o cestopisná přednáška A.Sitta: „Kolumbie, koka, káva“
o přednáška a autorské čtení J.Šiklové „Vyhoštěná smrt“
o autorské čtení Jiřího Padevěta z jeho knihy „Průvodce protektorátní
Prahou“
o přednáška J. Šípka: „Den D“
o přednáška V. Pohorského: 100 let čs.legií
o Den otevřených dveří s prohlídkou věže knihovny a altánu
s výstavou F. Egerle a Zapomenuté Ousti
o čtení vánočních povídek „Vánoční punčování“

Z další činnosti knihovny:







zpracováváme a zodpovídáme za správnost celookresní statistiky okresu
Ústí nad Orlicí – písemné a automatizované zpracování dat a komentářů
pro NIPOS – statistické výkazy 10 městských a 110 obecních knihoven.
MěK je pověřena Národní knihovnou Praha budovat a uchovávat fond
regionální
literatury
(meziknihovní
výpůjční
služba,
archivace
regionálních publikací, městských zpravodajů okresu)
MěK je zapojena do celostátního projektu organizovaného NK ČR
o výkonnosti knihoven – „Benchmarking v knihovnách“
pracovníci MěK si stále zvyšují svou odbornou kvalifikaci – zúčastnili jsme
se 3 seminářů Grafický design a psychologie reklamy, semináře
Biblioterapie a vliv četby, semináře Současná literatura pro děti a
mládež, semináře Zrození češtiny v KK Pardubice,
semináře Tabu
v literatuře a knihovnách, 3 seminářů „Besedník aneb jak na ně“,“ Jak na
besedy“, „Když přijde druhý stupeň“ a 3 seminářů dr. R.Papíka z FF UK
Praha „Vyhledávání informací na internetu a Organizace rešeršních
služeb“ v KK Pardubice
















V MěK by proveden čtenářský průzkum pracovníků knihovny Prof. Jiřím
Trávníčkem z Brna
využíváme službu STK Praha: VPK – elektronické zasílání dokumentů a
kopií v rámci MVS, jsme zapojeni do elektronického katalogu MVS a
souborného katalogu Caslin NK ČR – protokolem OAI zasíláme
elektronické záznamy zpracovaných knih a
titulů časopisů do
Souborného katalogu NK ČR, využíváme stahování autorit z NK ČR– za rok
2014 bylo harmonizováno pomocí protokolu Z39.50 5 447 autoritních
záznamů s databází NK ČR a zasláno 19 autoritních záznamů do NK ČR.
Jsme zapojeni do rešeršní elektronické služby Ptejte se knihovny - v roce
2014 bylo zodpovězeno 33 odborných dotazů.
Začali jsme zasílat
zpracované besedy do celostátní Databanky vzdělávacích knihovnických
programů MZK Brno.
využíváme elektronického nákupu knih – výhodný rabat
ředitelka MěK se zúčastnila 3 seminářů „Personální mangement“ v KK
v Pardubicích, 3 seminářů s podporou sociálního grantu EU „Společným
postupem sociálního partnerství k přípravě odvětví na změny
důchodového systému“,
„Přátelská pracoviště“ v KK Pardubice a
semináře „Sociální dialog“, semináře „Komunitní strategie pro knihovny“
v Goethe institutu, semináře Občanský zákoník v KK Pardubice a
dvoudenního semináře k Problematice nového Občanského zákoníku
v MěK Jihlava a konference Knihovny současnosti v Olomouci. Zúčastnila
se 4 porad ředitelů pověřených knihoven pořádaných Krajskou knihovnou
v Pardubicích.
MěK je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků – ředitelka
pracuje v regionálním výboru této organizace, v dozorčí komisi VV SKIP a
je členkou sekce veřejných knihoven SKIP ČR, členkou kontrolní komise
grantu VISK3 MK ČR pro okres Ústí nad Orlicí – v roce 2014 byla pověřena
MK ČR provedením 2 kontrol čerpání grantů v okrese Ústí nad Orlicí – v MěK
MěK Česká Třebová a MěK Žamberk.
MěK je členem sdružení dětských knihoven Klubko – 2 porady
MěK je zapojena do odborných diskusních konferencí Knihovna, Region,
Andersen a Katalogizace na Internetu, pravidelně zasíláme články do
Informačního listu
průběžně doplňujeme databázi regionálních osobností
Na požádání nabízíme donáškovou službu starým spoluobčanům,
spolupracujeme s Klubem seniorů a Mateřským centrem Medvídek
Ekonomka knihovny se zúčastnila 6 školení fy VEMA.

Situace na pobočce v Kerharticích
Provoz zajišťuje dobrovolná knihovnice Ing. Jeništová. Knihovna je otevřena
jednou za 14 dní ve čtvrtek v čase 14,15 – 17,15 hod. MěK hradí provoz
pobočky, nákup knih, zpracování a mzdu knihovnice.

Situace na pobočce v Knapovci
Knihovna v Knapovci je umístěna v prostorách místní školy, provoz zajišťuje
dobrovolná knihovnice paní Pavlína Kosturková. Knihovna je otevřena každou
sobotu od 13:00 do 16:00 hod. Provoz funguje bezproblémově.

Penzion
Městská knihovna pokračuje v půjčování knih ze svého fondu formou vytváření
půlročních souborů, které jsou zapůjčovány penzionu, kde je dobrovolný
knihovník půjčuje čtenářům, pro které je ze zdravotních důvodů obtížné
navštěvovat knihovnu.

Situace ve střediskovém systému knihoven
Městská knihovna pracuje současně jako knihovna středisková, která sdružuje
na základě každoročně obnovovaných dohod o odborné pomoci mezi MěK a
obcemi prostředky na nákup, rozvoz a zpracování knih pro 19 obecních
knihoven obvodu. V roce 2014 bylo sdruženo 123 133 Kč od obcí obvodu Ústí
nad Orlicí. O obecní knihovny se staráme metodicky – během roku jsme
uskutečnili v každé obecní knihovně 2 návštěvy s rozvozem knih. V roce 2014
byla provedena 1 revize v obecní knihovně České Libchavy. Kmenový fond
všech obecních knihoven obvodu Ústí je už uložen do automatizovaného
systému REKS. Všechny obecní knihovny mají svůj web.
V MěK Ústí se uskutečnila 1 porada pro dobrovolné knihovníky obvodu Ústí a 1
vzdělávací akce pro dobrovolné knihovníky: „Řazení fondu a systém REKS“.
V roce 2014 se uskutečnilo v MěK 10 porad pro pracovníky MěK, 4 kontroly PO a
BOZ.
V roce 2014 byly zrekonstruovány a zmodernizovány veřejné WC. Zakoupily
jsme a obměnili jsme 4 počítače a zakoupili nové závěsné zařízení na pořádání
výstav. Do hudebního oddělení jsme zakoupili nový gramofon , který absenčně
půjčujeme čtenářům.

V Ústí nad Orlicí 10.1.2015
PhDr. Jana Kalousková
ředitelka MěK

