Výroční zpráva za rok 2011
Městské knihovny Ústí nad Orlicí
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí
465 521 168, 465 524 444
knihovna@knihovna–uo.cz
www.knihovna–uo.cz

Městská knihovna Ústí nad Orlicí (dále jen Knihovna) je pověřenou knihovnou pro okres Ústí
nad Orlicí na základě smlouvy O přenesení výkonu regionálních funkcí dle zákona č. 257/2001 mezi
Krajskou knihovnou Pardubice a Knihovnou ze dne 20. 12. 2006.
V roce 2011 získala z rozpočtu kraje na výkon této funkce částku 1 748 000 Kč.
Knihovna je zodpovědná za výkon regionálních funkcí v okrese, metodicky řídí devět
městských knihoven okresu a 110 obecních knihoven, je zodpovědná za finanční čerpání a
vyúčtování přidělené částky na regionální funkce. Z pověření regionální funkce ředitelka Knihovny
pravidelně elektronicky nebo ústně předává ředitelům městských knihoven okresu zprávy
z celostátních porad.
V Knihovně se konaly v roce 2011 čtyři metodické porady pro ředitele těchto knihoven.
Rok 2011 přinesl:


2 218 registrovaných čtenářů k 31. 12. 2011



41 229 návštěvníků



152 252 zrealizovaných výpůjček

Oproti roku 2010 se zvýšil počet registrovaných čtenářů i počet výpůjček.
V roce 2011 získala Knihovna šest grantů:

Zdroj prostředků

Účel

Ministerstvo kultury ČR,

Vybudování vzdělávací učebny pro celoživotní vzdělávání

program VISK3

s šesti počítači pro uživatele.

Ministerstvo kultury ČR

Nákup zvukových knih pro zvukovou knihovnu pro
zdravotně postižené.

Získané
prostředky
93 000 Kč

5 000 Kč

Česká knihovna

Nákup původní české literatury.

4 000 Kč

Město Ústí nad Orlicí

„Noc s Andersenem“ – akce pro děti.

3 000 Kč

Město Ústí nad Orlicí
Krajský úřad Pardubice

1. ročník Akademie volného času

Ocenění za 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší
knihovnický web v kategorii měst do 20 000 obyvatel.

4 000 Kč
15 000 Kč

Z Evropského sociálního fondu jsme získali 89 984 Kč na vytvořené místo uklízečky na dobu
září 2010 – srpen 2011.
V roce 2011 byly sníženy na příkaz zřizovatele mzdové prostředky na zaměstnance plošně
o 10%.

Automatizace knihovny
Městská knihovna je v současné době vybavena 27 počítači propojenými do sítě Windows.
Všechna pracoviště Knihovny jsou připojena na internet přes kabelovou televizi. Díky grantu
Ministerstva kultury ČR jsme v roce 2011 v hudebním oddělení zřídili vzdělávací studovnu s šesti
počítači pro vzdělávání dobrovolných knihovníků a seniorů v základech počítačové gramotnosti.
Výpůjční agenda ve všech odděleních je plně automatizována, čtenáři si vyhledávají sami
informace v on-line katalozích – k dispozici mají tři čtenářské počítače v oddělení dospělých, dva
čtenářské počítače v dětském oddělení a šest počítačů na hudebním oddělení, které slouží ke
vzdělávacím účelům a zároveň jako zvuková knihovna pro zrakově postižené spoluobčany.
V knihovně je umožněn uživatelům přístup do dvou placených databází – plnotextové
mediální databáze firmy Anopress IT a databáze právnických informací Codexis.
Každý pracovník knihovny má svou e-mailovou adresu. Služby knihovny propagujeme i na
sociálních sítích Facebook a Twitter. 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 letech 2002 až
2007 a v roce 2011 jsme byli oceněni 1. místem
v celorepublikové soutěži Biblioweb, která oceňuje nejlepší webové prezentace knihoven. V letech
2008 až 2010 jsme se umístili na 3. místě.

Webové stránky
Na naší www stránce na adrese www.knihovna–uo.cz vystavujeme:


on-line katalog



přehled odebíraných novin a časopisů



přehled novinek



katalog regionálních osobností



informace pro obce



informace pro neziskové organizace okresu



informace o Evropské unii



informace pro zdravotně postižené občany



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



informace pro seniory



informace pro cizince

Informace průběžně aktualizujeme a doplňujeme.

Provozní údaje
Provozní doba Knihovny zůstala v roce 2011 nezměněna:
Oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí – pátek

9:00 – 18:00

Sobota

9:00 – 11:00

Dětské oddělení:
Úterý – pátek

9:00 – 17:30

Hudební oddělení:
Otevřeno po telefonické dohodě s uživateli.
Registrační poplatek v roce 2011 zůstal nezměněn:
dospělí čtenáři

150 Kč

děti, studenti, důchodci

110 Kč

Kulturní a vzdělávací akce
27 hodinových knihovnických lekcí pro všechny třídy základních škol a zvláštní školu.
17 knihovnicko-informačních lekcí pro studenty všech středních škol.
V únoru se v prostorách Knihovny konala přednáška „Audioknihy frčí“.
Akademie volného času
Knihovna uspořádala ve spolupráci s Klubem seniorů 1. ročník Akademie volného času. Šlo
o cyklus osmi vzdělávacích přednášek pro nejširší veřejnost. Přednášejícími byli regionální lektoři,
lekce se zaměřily na historii Ústí nad Orlicí, slavné rodáky a osobnosti regionu.

V rámci Března – měsíce čtenářů Knihovna uspořádala tyto akce:


Noc s Andersenem – tradiční akce se zúčastnilo 23 dětí, které společně přespaly
v knihovně a mohly prožít program nabitý hrami, knížkami a soutěžemi.



Kouzelný svět zvířátek – ve čtvrtek o jarních prázdninách
byl v knihovně na celé dopoledne připraven tvůrčí program
na téma zvířátka. Děti čekal velmi pestrý program –
nechybělo povídání, čtení, hraní i vyrábění o živočišné říši.
Na závěr bylo připraveno překvapení – živý pejsek, který se
během chvíle téměř celý ztratil v obležení účastníků. Domů
si děti odnesly vlastnoručně vytvořené motýlky.



Světový den poezie s Martinem Vídenským – večer věnovaný autorskému čtení
známého letohradského básníka.



Vyhlášení čtenáře roku – v úterý 29. března 2011 se uskutečnilo slavnostní
vyhlášení Čtenáře roku 2010 a vítězů prvního ročníku Čtenářské ligy za účasti starosty
města Ústí nad Orlicí, pana Petra Hájka.
Ceny byly předány v několika kategoriích s těmito výsledky:


Čtenář s nejvíce návštěvami knihovny v minulém roce: Vojtěch Diviš



Čtenář, který v knihovně strávil nejvíce času: Jiří Bárta



Čtenář, který si nejčastěji samostatně prodloužil výpůjčky přes internet: Karel
Kašpárek



Čtenářka, která si vypůjčila nejvíce naučné literatury: Iva Sedláčková

A konečně nejdůležitější kategorie - čtenáři s nejvyšším počtem výpůjček:
1. místo Milan Hvězda (423 vypůjčených knih)
2. místo Jarmila Kavalíková
3. místo Vlasta Horáková
Zároveň byly vyhlášeny i výsledky dlouhodobé soutěže dětských čtenářů – Čtenářské
ligy, kde se absolutní vítězkou stala Kateřina Bubnová s 389 body.

Velikonoce v knihovně
Na Zelený čtvrtek byl v knihovně připraven poutavý program nesoucí se v duchu Velikonoc.
Účastníky čekalo povídání, čtení i tvoření na dané téma.
Prázdninové pondělky
Po dvě červencová pondělí se knihovna hemžila dětmi. Pořádali jsme akce ve stylu
příměstských táborů, kdy byl pro děti vždy připraven celodenní program plný nejrůznějších aktivit.

O prázdninách jsme také pro děti připravili 11 veřejných čtení na dětském oddělení.

Týden knihoven


Literárně-dramatický maraton autorů pardubického kraje



Ludvík Vaculík



Jaroslav Seifert pro děti

Pasování druháků
Pasování na čtenáře se zúčastnilo sedm
druhých tříd ústeckých ZŠ.
Duševní nemoc. Co s tím?
Přednáška MUDr. Petra Hejzlara, ředitele
sdružení Péče o duševní zdraví, psychiatra a zástupce
primáře psychiatrického oddělení Pardubické krajské
nemocnice. S akcí souvisela i výstava, kterou mohli
návštěvníci Knihovny zhlédnout v průběhu listopadu.
Hororová noc
Knihovna poslední listopadový pátek na
počest dvoustého výročí narození Karla
Jaromíra Erbena naplánovala přespávací akci
pro odvážné slečny ve věku 13 až 19 let.

Zapojili jsme se i do celostátní soutěže dětských knihoven Kamarádka knihovna.
Podařila se nám také navázat užší spolupráce s Mateřským centrem Medvídek, kdy jsme
připravily program na tři akce – Loučení s prázdninami a Legendu o sv. Martinovi na tradiční
lampionový průvod a vánoční tvoření v knihovně.

Z další činnosti knihovny:
Rozhodli jsme se svým uživatelům umožnit sledovat aktuality z naší knihovny v zase o něco
atraktivnější formě a vydali první číslo newsletteru s názvem Knihovnické novinky. Dokument je
možné (i zpětně) zhlédnout na serveru Issuu (http://issuu.com/knihovnauo).
Zpracováváme a zodpovídáme za správnost celookresní statistiky okresu Ústí nad Orlicí –
písemné a automatizované zpracování dat a komentářů pro NIPOS – statistické výkazy městských a
obecních knihoven spadajících pod Knihovnu.
Knihovna je pověřena Národní knihovnou ČR budovat a uchovávat fond regionální literatury
(meziknihovní výpůjční služba, archivace regionálních publikací, městských zpravodajů okresu).
Knihovna je zapojena do celostátního projektu organizovaného Národní knihovou ČR
o výkonnosti knihoven „Benchmarking knihoven“.
Pracovníci Knihovny si stále zvyšují svou odbornou kvalifikaci. Zúčastnili se 20 knihovnických
inovačních kurzů financovaných v rámci projektu UZS z Evropských fondů konaných v Krajské
knihovně Pardubice a SVK Hradec Králové, konference „Informační mediátor“, semináře
„Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách“ v SVK Hradec Králové, semináře: „Nové
cesty informačního vzdělávání“ na FF MU Brno, konference „Library Marketing Tuesday“ na FF MU
Brno, semináře „Nové trendy ve vývoji internetových aplikací“, semináře „Elektronické informační
zdroje“ a semináře „Digitální knihovny“ v Krajské knihovně Pardubice. Dva pracovníci knihovny
získali v roce 2011 certifikát ECDL. Ekonomka se zúčastnila deseti školení firmy VEMA.
Využíváme službu DODO elektronického dodávání dokumentů a kopií v rámci MVS, jsme
zapojeni do elektronického katalogu MVS, souborného katalogu SKAT, souborného katalogu Caslin
Národní knihovny ČR – protokolem OAI zasíláme elektronické záznamy zpracovaných knih a titulů
časopisů do Souborného katalogu Národní knihovny ČR, využíváme stahování autorit z Národní
knihovny ČR – za rok 2011 bylo harmonizováno pomocí protokolu Z39.50 5 971 záznamů a
zasláno 435 autoritních záznamů do Národní knihovny ČR. Jsme zapojeni do rešeršní elektronické
služby „Ptejte se knihovny“ – v roce 2011 bylo zodpovězeno 49 odborných dotazů.
Využíváme elektronický nákup knih – výhodný rabat.
Ředitelka Knihovny se zúčastnila seminářů „Rozmanitý svět dobrovolnictví“ v SVK Hradec
Králové, semináře „Závazky čtenářů a pohledávky“ v Městské knihovně Praha, semináře
„Manažerské dovednosti“, „Řízení lidských zdrojů“ v Národní knihovně ČR, semináře „Elektronické
knihy“ pořádané Goethe institutem v Praze a konference „Knihovny současnosti“ v Českých
Budějovicích. Zúčastnila se čtyř porad ředitelů pověřených knihoven pořádaných Krajskou
knihovnou v Pardubicích.

Knihovna je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků – ředitelka pracuje
v regionálním výboru této organizace a je členkou sekce veřejných knihoven SKIP ČR.
Ředitelka je dále členkou krajské hodnotitelské komise soutěže „Vesnice roku“, členkou
kontrolní komise grantu VISK3 MK ČR pro okres Ústí nad Orlicí – v roce 2011 byla pověřena
Ministerstvem kultury ČR provedením sedmi kontrol čerpání grantů v okrese Ústí nad Orlicí –
v městských knihovnách Česká Třebová, Choceň, Lanškroun (dvě kontroly), Letohrad, Vysoké Mýto
a Žamberk.
Pracovnice Knihovny přednášela na semináři Zvukové knihy 2011 v Třebíči.
Knihovna je členem sdružení dětských knihoven Klubko, v rámci něhož jsme absolvovali dvě
porady.
Knihovna je zapojena do odborných diskusních konferencí Knihovna, Region, Andersen,
Katalogizační politika a E-knihy, pravidelně zasíláme články do Ústeckých listů a Orlického deníku.
Na požádání nabízíme donáškovou službu starým spoluobčanům.

Pobočka Kerhartice
Provoz zajišťuje dobrovolná knihovnice Ing. Jeništová. Knihovna je otevřena jednou za 14 dní
ve čtvrtek od 14:15 do 17:15 hodin. Knihovna hradí provoz pobočky, nákup knih, zpracování a
mzdu knihovnice.

Pobočka Knapovec
Knihovna v Knapovci je umístěna v prostorách místní školy, provoz zajišťuje dobrovolná
knihovnice paní Pavlína Kosturková. Knihovna je otevřena každou sobotu od 13 do 16 hodin.
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 městskými knihovnami a obcemi
prostředky na nákup, rozvoz a zpracování knih pro 19 obecních knihoven. Provoz funguje
bezproblémově. O knihovny v obcích se staráme metodicky – během roku jsme uskutečnili v každé
z nich dvě návštěvy s rozvozem knih. Celý střediskový systém pracuje v rámci plnění regionální
funkce. V roce 2011 byla provedena revize v obecních knihovnách Velká Skrovnice, Voděrady,
Hnátnice, Sudslava a Džbánov. Všechny obecní knihovny mají svůj web. V roce 2011 jsme

uspořádali

jednu

knihovníky

a

dobrovolné

poradu

jednu
knihovníky

pro

vzdělávací

dobrovolné
akci

„Praktické

pro

ukázky

využívání webu Městské knihovny Ústí nad Orlicí
a webu Národní knihovny ČR“.
V roce 2011 jsme retrospektivně ukládali do
počítače fond střediska Knihovny, průběžně
doplňujeme databázi regionálních osobností a
kontrolujeme a harmonizujeme invertovaný soubor jmenných autorit a klíčových slov, průběžně
zasíláme protokolem OAI elektronické záznamy knih do souborného katalogu Národní knihovny ČR
Caslin. Pokračovali jsme v ukládání a harmonizaci záznamů kmenového fondu obecních knihoven
Sopotnice, Velká Skrovnice, Voděrady, Džbánov, Hnátnice a Sudslava do automatizovaného
systému REKS.
V roce 2011 se uskutečnily v Knihovně čtyři porady pro pracovníky Knihovny, čtyři kontroly
PO a BOZ, kontrola čerpání dotace EU z Úřadu práce Pardubice, kontrola čerpání dotace na
regionální funkce a kontrola čerpání grantu VISK3 z Krajské knihovny Pardubice.
V roce 2011 byla z investičního fondu Knihovny opravena a dokončena třetí část fasády
Knihovny, v budově Knihovny bylo instalováno centrální zabezpečovací zařízení, byly zakoupeny
nové regály do střediska a novými stolky byla vybavena vzdělávací studovna na hudebním
oddělení.
V Ústí nad Orlicí 9. 1. 2012
PhDr. Jana Kalousková

