
Zhodnocení činnosti Městské knihovny 

v Ústí nad Orlicí za rok 2013 

Počet obyvatel města Ústí nad Orlicí je 14 472. 

Knihovna v roce 2013: 

  2 190 registrovaných čtenářů 

46 191 návštěvníků 

           144 410 výpůjček 

Počet registrovaných čtenářů i návštěvníků zůstal stejný jako v roce 2012, snížil se ale počet 

výpůjček. 

V roce 2013 získala Městská knihovna 7 grantů – grant Ministerstva kultury VISK3 ve výši 22 

000 Kč na nákup počítačů pro pobočku Kerhartice, grant MK ČR ve výši 148 000 Kč na 

rozšíření systému REKS pro středisko Jablonné nad Orlicí a Králíky, grant Ministerstva kultury 

ČR ve výši 5 000 Kč na nákup zvukových knih pro Zvukovou knihovnu pro nevidomé a 

slabozraké,  grant Česká knihovna ve výši 5 500 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 

3.ročník Akademie volného času.  

V roce 2013 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 2013 z rozpočtu kraje na 

výkon této funkce částku 1 234 000 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 2013 4 metodické 

porady pro ředitele MěK okresu.  

 

 



Automatizace knihovny 
Městská knihovna je v současné době vybavena 27 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 2013 se ve vzdělávací studovně 

uskutečnilo 31 kurzů včetně 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 a 

2 čtenářské počítače v dětském oddělení, 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 2002-2007 a v roce 2011 jsme byli oceněni 1. místem v celorepublikové soutěži 

Biblioweb, v roce 2008, 2009 a 2010 jsme se umístili na 3. místě o nejlepší domovskou 

stránku v kategorii měst do 20.000 obyvatel. 

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

 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 

 katalog regionálních osobností 

 přehled novinek a přehled odebíraných novin a časopisů. 

Informace průběžně aktualizujeme a doplňujeme dle požadavků místních neziskových 

organizací. 

 

 

 

 

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


Provozní doba 
Provozní doba knihovny byla v roce 2013 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 2013 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 (18 hodinových 

lekcí za rok) 

 knihovnicko-informační lekce pro studenty všech středních škol – 13 lekcí  

 7 akcí pro žáky druhých tříd – Pasování druháků na čtenáře 

 o prázdninách jsme pro děti připravili 9 veřejných čtení na dětském oddělení 

 zapojili jsme se do celostátní akce Den dětské knihy 

 zapojili jsme se do celostátní soutěže „Čtenář roku“ a „Lovci perel“, pořádali jsme 

další akce pro děti: Setkání s Čítánkem, Jaro už nespí, Pohádkov-Teta to plete, 

Povídání o knížkách, Sběratelská setkání, Lichožrouti, Kočičí král, Dobrodružství 

medvídka Pú, Kamil neumí létat, Indiánské příběhy, Kvak a Žbluňk, Pohádky se 

zvířátky, Pipi Dlouhá Punčocha, Kouzelná baterka, Z pohádky do pohádky, Myš a 

krtek, Podzimní tvoření, Halloween v knihovně, Putování za Betlémskou hvězdou. Do 

dětského oddělení jsme nově zakoupili tématické kufříky, deskové hry a sedací vak. 

 v rámci Března – měsíce internetu jsme se zapojili do celostátní akce dětských 

knihoven "Noc s Andersenem" – v knihovně přespalo 19 dětí a 2 dospělý 

 



 v knihovně se uskutečnilo 8 kurzů počítačové gramotnosti pro seniory a nejširší 

veřejnost (Kurzy digitální fotografie, Vyhledávání na internetu, Nástroje internetu) 

 v Týdnu knihoven jsme uspořádali Literárně dramatický maratón autorů 

Pardubického kraje,  besedu se spisovatelkou a novinářkou Petrou Procházkovou a 

spisovatelkou Petrou Hůlovou a besedu se spisovatelem Tomášem Mazalem o Josefu 

Škvoreckém 

 v MěK se konal 3. ročník Akademie volného času – uspořádali jsme 8 večerních 

přednášek regionálních autorů pro veřejnost  

 uspořádali jsme 6 výstav ve foye knihovny: František Egerle a jeho vztah k Ústí, Haity 

a výstavba studní, Atlas krajiny České republiky, Josef Škvorecký a Zdena Salivarová, I 

nemocná duše může být tvořivá, Zapomenuté Ousti 

 další akce pro veřejnost:   

o přednáška Mgr. Z.Hubnera: „Do Andalusie i v zimě?“ 

o přednáška Mgr.Z.Hubnera:  „Věrozvěstové Cyril a Metoděj“ 

o autorské čtení L.Koskové z knihy „Anička, žabička a jejich přátelé“ 

o večerní akce „Vánoční punčování“ 

o přednáška ve spolupráci s občanským Sdružením pro duševní zdraví: 

MUDr.Hejzlar: „Duševní onemocnění“ 

o přednáška Mgr.Martina Halíře: „Mýta a fakta o schizofrenii“ 

o přednáška PhDr. Jany Polákové z Muzea romské kultury v Brně: 

„Nepřizpůsobiví čtenáři a uživatelé“ ve spolupráci s Charitou  

o přednáška „Rizika zadlužování“ ve spolupráci s Občanskou poradnou  

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 – v roce 2013 získal 1 

pracovník certifikát ECDL a dokončil bakalářské knihovnické studium , správce sítě se 

zúčastnil semináře v NTK „Co se skrývá za vyhledáváním“ a semináře „Hackathon-

indexovací nástroje v MZK Brno,  pracovnice dětského oddělení semináře „Malí a 

ještě menší“ v MZK v Brně, semináře „Čtení není jenom čtení“, „Knihovna jako 

inspirace pro dramatické aktivity“, „Neurovědy a literatura“ v KK Pardubice a 

semináře „Současná literatura pro děti“ v MěK v Přerově. Metodička se zúčastnila 

Workshopu pro metodiky ve Vyškově. J.Moravec vystoupil s příspěvkem na celostátní 



konferenci Regionální funkce v Pardubicích a představil vývoj knihovnického systému 

KOHA. 

 všichni pracovníci knihovny se zúčastnili exkurze v SVK Hradec Králové a Knihovně 

města Hradec Králové 

 MěK byla spolupořadatelem celostátní sbírky Světlo pro Světlušku 

 Ekonomka knihovny se zúčastnila 4 školení fy VEMA. 

 využíváme službu STK Praha: VPK – elektronické zasílání dokumentů a kopií v rámci 

MVS, jsme zapojeni do elektronického katalogu MVS, souborného katalogu SKAT, 

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 2013 bylo harmonizováno pomocí protokolu Z39.50  

5 409 autoritních záznamů s databází NK ČR a zasláno 92 autoritních záznamů do NK 

ČR.  Jsme zapojeni do rešeršní elektronické služby Ptejte se knihovny - v roce 2013 

bylo zodpovězeno 52 odborných dotazů 

 využíváme elektronického nákupu knih – výhodný rabat 

 ředitelka MěK se zúčastnila 3 seminářů „Manažerské dovednosti“: Vedení 

manažerských rozhovorů, Syndrom vyhoření, Time management“ v KK v Pardubicích, 

semináře Knihovna jako místo k učení  v Goethe institutu, semináře Autorský zákon v 

NK ČR, semináře „Knihovna pro všechny generace“ v MěK Vsetín, 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 SKIP a  je členkou sekce 

veřejných knihoven SKIP ČR. 

 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 

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 20 obecních knihoven obvodu. V roce 2013 bylo 

sdruženo 122 653 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 2013 byly provedeny 3 revize v obecní knihovně Řetová, Řetůvka a České 

Heřmanice a celý kmenový fond těchto knihoven byl 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 2013 se uskutečnilo v MěK 10 porad pro pracovníky MěK, 4 kontroly PO a BOZ. 

V roce 2013 byly zhotoveny nové vstupní schody do knihovny. Zakoupily jsme a obměnili 4 

počítače a nové závěsné zařízení na pořádání výstav. Do oddělení dospělých jsme zakoupili 2 

čtečky knih, které absenčně půjčujeme čtenářům. 

 

V Ústí nad Orlicí 10.1.2014  

                                                                                                            PhDr. Jana Kalousková 

                                                                                                                  ředitelka MěK  


