
Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2003 

 

K 31.12.2003 bylo registrováno v MěK      2.261 čtenářů 

knihovnu navštívilo v roce 2003               42.813 návštěvníků 

za rok 2003 bylo realizováno                  160.446 výpůjček 

počet obyvatel Ústí nad Orl.                      15.000 obyvatel 

 

 

      Oproti roku 2002 mírně klesl počet návštěvníků knihovny a počet výpůjček, mírně se sníţil i počet 

registrovaných čtenářů. 

 V roce 2003 získala Městská knihovna 6 grantů  - grant MK ČR ve výši 90.000 Kč na zakoupení 

nového počítače a protokolu Z39.50 pro moţnost zasílání autorit do souboru národních autorit Národní 

knihovny v Praze a aktivního zapojení MěK do celostátního kooperativního projektu.Dále jsme získali 

grant Krajského úřadu v Pardubicích ve výši 30.000 Kč na nákup zvukových knih pro  Zvukovou 

knihovnu pro nevidomé a slabozraké, další grant Krajského úřadu ve výši 20.000 Kč na nákup 

naučných CD ROM pro dětské oddělení knihovny, grant Česká knihovna ve výši 2.100 Kč na nákup 

původní české literatury, grant NK ČR na bezplatné vyuţívání plnotextové databáze Anopress a grant 

MěÚ ve výši 3.000 Kč na akci pro děti "Noc s Andersenem". 

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 22.1.2002 a získala ze státního rozpočtu na výkon této funkce v roce 2003 částku 

2.147.000 Kč. MěK Ústí nad Orlicí je zodpovědná za výkon regionálních funkcí v okrese, metodicky 

řídí 9 MěK okresu a 118 MLK 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 2003  

3 metodické porady pro ředitele MěK okresu.  

 

Automatizace knihovny 

 

     Městská knihovna je v současné době vybavena 18 počítači propojenými do sítě Windows NT. 

Všechna pracoviště MěK jsou připojena na Internet přes kabelovou televizi s výhodami pevné linky. 

Celý provoz knihovny je plně automatizován - vyuţíváme automatizovaný knihovnický systém 

Clavius, veškerý fond máme uloţen retrospektivně do počítače a vystaven na Internetu. Výpůjční 

agenda v  oddělení dospělých  i dětských čtenářů je plně automatizována, knihy půjčujeme přes čárový 

kód,  čtenáři si vyhledávají sami informace v on-line katalozích - 3 čtenářské počítače v oddělení 

dospělých, 2 čtenářské počítače v dětském oddělení. Hudební oddělení slouţí jako bibliograficko-

informační pracoviště s 3 veřejně přístupnými internetovými stanicemi a odbornou pomocí při zaučení 

v práci s Internetem a pomocí při vyhledávání v databázích plných textů novin a časopisů Anopress, v 

zahraničních databázích plných textů EBSCO, Springer, ProQuest, a v databázích na CD ROM - např. 

databáze ČNB-knihy vydané v ČR od roku 1900, články z novin a časopisů od roku 1990,  a ASPI -

automatizovaný systém právnických informací. 

 

Celý fond knihovny cca 100.000 knih je vystaven na Internetu v elektronickém katalogu na adrese: 

www.knihovna-uo.cz,  s moţností vyhledávání knih podle autora, názvu a klíčových slov a s moţností 

elektronické rezervace knih, elektronického týdenního přehledu domácích a zahraničních výročí a 

vyhledávání v biografickém katalogu regionálních osobností, který systematicky vytváříme a 

doplňujeme. Domovskou stránku si sami vytváříme a pravidelně aktualizujeme. V roce 2002 i v roce 

http://www.knihovna-uo.cz/


2003 jsme byli oceněni 1.místem v celorepublikové soutěţi Biblioweb o nejlepší domovskou stránku v 

kategorii měst do 20.000 obyvatel na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci 

Králové. 

Na naší www stránce na adrese: www.knihovna-uo.cz vystavujeme: 

 - informace pro obce- MěK poskytla  12 konzultací a písemných podkladů starostům obcí  ke 

zpracování grantů  Ministerstva kultury na připojení malých obcí na Internet a metodickou pomoc při 

evidenci MLK na MK ČR - obce Sopotnice, Ţampach, Mostek, Trpín, Studené, Jamné, Jehnědí, a 

metodická pomoc 9 městským knihovnám okresu 

- informace pro neziskové organizace okresu -MěK získává informace a publikace ICN Praha a je 

regionálním centrem pro neziskové organizace okresu, informuje neziskové organizace o moţnostech 

získání grantů, vytváří neziskovým organizacím města www stránky  

- informace o Evropské unii- MěK je pověřena MZV ČR archivováním a zpřístupňováním materiálů o 

Evropské unii, které MěK od MZV bezplatně získává, zpracovává a informuje o nich uţivatele na své 

www stránce  

- informace pro zdravotně postiţené občany - informace o grantech pro zdravotně postiţené,bezplatné 

vytvoření www stránek sdruţením zdravotně postiţených- ROSKA, sdruţení diabetiků, sdruţení 

zrakově postiţených, sdruţení sluchově postiţených, Domov pokojného stáří - provozujeme 

Zvukovou knihovnu pro zrakově postiţené 

- informace o zařízeních pro rodinu,děti a mládeţ v Ústí nad Orlicí 

 

Provozní doba MěK zůstala i v roce 2003 beze změny: 

dospělí čtenáři: 

Út – Pá     9 - 18 hod. 

So             9 - 11 hod. 

dětské: 

Út - Pá   12,30 - 17 hod. 

 

Hudební oddělení – Internet- bibliograficko-informační sluţba 

Út - Čt   13,30 - 17,30 hod. 

 

Zápisné se v roce 2003 zvýšilo: 

 dospělí čtenáři                    130 Kč 

 děti, studenti, důchodci        70 Kč 

 

 V rámci kulturně-výchovné činnosti pořádala MěK tyto akce: 

 

- knihovnické lekce pro všechny třídy základních škol a zvláštní školu (15 hodinových lekcí za rok) 

- knihovnicko-informační lekce pro studenty všech středních škol  - 10 lekcí 

- MěK spolupracuje s Penzionem - připravuje pro penzion soubory knih 

- donášková sluţba starým spoluobčanům 

- MěK spolupracuje s divadelním souborem Vicena -  v MěK se uskutečnil literární večer z  textů   

F.Šrámka 

http://www.knihovna-uo.cz/


- V MěK se uskutečnila přednáška o budhismu 

-    v rámci Týdne knihoven jsme uspořádali besedu se spisovatelkou Evou Kantůrkovou pro studenty 

gymnázia, zapojili jsme se do akce Velké říjnové společné čtení v knihovně a uspořádali setkání s 

dobrovolnými knihovníky MLK  

 

Z další činnosti knihovny: 

 

- zpracováváme a zodpovídáme za správnost celookresní statistiky okresu Ústí nad Orlicí - písemné a 

automatizované zpracování dat a komentářů 

- během roku 2003 poskytla ředitelka MěK  články do Informačního listu, 6 článků do Orlických 

novin,  Mladé fronty dnes, Hospodářských novin, "S" státní správy   

- v rámci celostátní akce Březen-měsíc Internetu zorganizovala knihovna 4 přednášky o Internetu 

pro nejširší veřejnost – pro seniory, pro starosty malých obcí - o Internetu a vyuţívání 

plnotextových databází a databáze regionálních osobností.V rámci BMI jsme se zapojili do 

celostátní akce dětských knihoven "Noc s Andersenem" 

- ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha se v MěK konala beseda o romské problematice pro 

ţáky 6 tříd ZŠ 

- pracovnice knihovny Z.Jakubcová připravila vzdělávací akci pro pracovníky městských knihoven 

okresu: "Vyuţívání plnotextových databází v knihovnách" a tutéţ přednášku přednesla v Krajské 

knihovně v Pardubicích 

- MěK je pověřena Národní knihovnou Praha budovat a uchovávat fond regionální literatury 

(meziknihovní výpůjční sluţba, archivace regionálních publikací, městských zpravodajů okresu, 

získávání povinných výtisků publikací vydaných v okrese Ústí nad Orlicí) 

- pracovníci MěK stále zvyšují svou odbornou kvalifikaci -  1 pracovnice knihovny se zúčastnila 

školení v KK Pardubice Vzdělávání v počítačové gramotnosti - 20 hodinový kurz -modul Internet a 

modul Word, 5 pracovníků se zúčastnilo semináře pro pracovníky sluţeb v Krajské knihovně 

Pardubice, 1 pracovník se zúčastnil semináře Knihovnická etika, 1 pracovník semináře Práce s 

menšinami v knihovnách v MK Praze, 1 pracovnice semináře Automatizace v knihovnách, 2 

pracovníci katalogizace byli proškoleni pracovníkem NK ČR v zasílání autorit do souboru národních 

autorit NK, zúčastnili jsme se odborných seminářů v KK Pardubice- seminář vyuţívání Souborného 

katalogu NK ČR. V NK ČR jsme se zúčastnili semináře Lektorské dovednosti a setkání supervizorů. 

Zúčastnili jsme se setkání uţivatelů souborného katalogu SKAT, semináře v Goethe Institutu- Mládeţ-

vzdělávání-knihovny 

- vyuţíváme sluţbu STK Praha INVIK- elektronické zasílání dokumentů v rámci MVS, jsme zapojeni 

do elekronického katalogu  MVS, souborného katalogu SKAT, souborného katalogu Caslin 

- vyuţíváme elektronického nákupu knih  

- ředitelka MěK se zúčastňuje pravidelných porad pořádaných Národní knihovnou Praha ("Knihovny 

současnosti 2003", mezinárodní konference "Internet ve státní správě a samosprávě", přednesla 

příspěvek na konferenci Infórum v Praze o spolupráci MěK Ústí nad Orlicí a starosty malých obcí  a 

příspěvek na konferenci Automatizace v knihovnách, zúčastnila se celostátní porady ředitelů 

pověřených knihoven v Pardubicích, Kniţního veletrhu v Praze, semináře Knihovna jako komunitní 

centrum ve městě, 4 porad ředitelů okresních knihoven pořádaných Krajskou knihovnou v 

Pardubicích,  porad ke zpracování statistiky 

- MěK je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků - ředitelka pracuje v regionálním 

výboru této organizace - 2 porady 

- ředitelka je členkou  krajské hodnotitelské komise soutěţe "Vesnice roku" a krajské komise 

Programu obnovy venkova,  v roce 2003 byla členkou grantové komise VISK2 MK ČR, členkou 



grantové komise  programu EU Phare jako posuzovatel, a členkou kontrolní komise grantu VISK3  

MK ČR pro okres Ústí nad Orlicí - byly provedeny 4 kontroly v okrese Ústí nad Orlicí- MLK Zálší, 

MLK Sudslava, MLK Dolní Dobrouč, MLK Stráţná 

- MěK je členem sdruţení dětských knihoven Klubko  

- MěK je zapojena do odborných diskusních konferencí Knihovna, Region a Katalogizace na 

Internetu 

- MěK Ústí navštívili pracovníci Okresní knihovny v Olomouci. 

- v roce 2003 jsme u fondu starší naučné literatury průběţně doplňovali klíčová slova, 

ukládáme do počítače zpětně fond střediska, doplňujeme databázi regionálních osobností  

 

Situace v   Kerharticích 

Provoz zajišťuje dobrovolná knihovnice Ing. Jeništová kaţdý pátek od 14,30 - 18,30 hod. MěK hradí 

provoz pobočky, nákup knih, zpracování a mzdu knihovnice.V pobočce proběhly stavební úpravy. 

Situace v Knapovci 

 Knihovna v Knapovci funguje bezproblémově, výpůjční doba je 2 hodiny týdně zajišťována 

dobrovolnou knihovnicí dr. Staňkovou. Provoz je financován z rozpočtu MěK. 

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 obtíţné navštěvovat knihovnu. 

Situace ve střediskovém systému knihoven 

 Městská knihovna pracuje současně jako knihovna středisková, která sdruţuje na základě kaţdoročně 

obnovovaných dohod o odborné pomoci mezi MěK a obcemi prostředky na nákup, rozvoz a 

zpracování knih pro 20 MLK. Během roku vystoupila ze systému  knihovna Hrádek, vstoupila MLK 

Jehnědí. Provoz funguje bezproblémově. O MLK v obcích se staráme metodicky - během roku jsme 

uskutečnili v kaţdé MLK 2 návštěvy s rozvozem knih. Celý střediskový systém pracuje v rámci plnění 

regionální funkce.V roce 2003 byly provedeny 2 revize v MLK Dţbánov a MLK  Voděrady. 

 

V prvním pololetí roku 2003 byli 4 pracovníci MěK dlouhodobě nemocní, coţ zásadně ovlivnilo 

pořádání např. knihovnicko-informačních lekcí a dalších aktivit, byl zajišťován pouze základní 

výpůjční provoz. 

 

 

V Ústí nad Orlicí 27.1.2004                            PhDr. Jana Kalousková 

                                                                               ředitelka MěK 

 

 


