
Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 

 

K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK      2.612 čtenářů 

knihovnu navštívilo v roce 1999               41.304 návštěvníků 

za rok 2000 bylo realizováno                  220.969 výpůjček 

počet obyvatel Ústí nad Orl.                      15.200 obyvatel 

zodpovězeno                                                3.240 registrovaných informací 

 

      Oproti roku 1999 opět stoupl počet návštěvníků knihovny a počet čtenářů 

dětských i dospělých. 

 V roce 2000 zpracovala Městská knihovna 2 granty MK ČR, získala grant ve výši 

60.000 Kč na  nákup materiálu na  vybudování strukturované kabeláže. 

 V roce 2000 byla Městské knihovně v Ústí nad Orlicí opět potvrzena regionální 

funkce a ze státního rozpočtu uvolněna částka na tuto funkci ve výši 120.000 Kč. 

 V rámci grantu Česká knihovna jsme získali 5.000 Kč od MK ČR na nákup původní 

české literatury. 

V roce 2000 byla všechna pracoviště MěK připojena na Internet, uživatelům sloužily  

2 veřejně přístupné Internetové stanice s odbornou pomocí při zaučení v práci 

s Internetem a pomocí při vyhledávání. Knihovna je připojena  na Internet přes 

kabelovou televizi s výhodami pevné linky. Od 1.11.2000 je celý provoz knihovny 

plně zautomatizován – využíváme automatizovaný knihovnický systém Clavius. 

Veškerá výpůjční agenda dětského oddělení i oddělení dospělých je zautomatizována, 

knihy půjčujeme přes čárový kód.  

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

katalogu. V roce 2000 si Měk zaregistrovala vlastní doménu:www.knihovna-uo.cz. 

Na této adrese je přístupný elektronický katalog knihovny s možností vyhledávání 

knih podle autora, názvu a klíčových slov a s možností elektronické rezervace knih. 

Domovskou stránku si MěK  vytváří sama, v roce 2000 jsme se umístili v celostátní 

soutěži o nejlepší www stránku na 4.místě. Na naší www stránce na adrese: 

www.knihovna-uo.cz vystavujeme: 

 - informace pro obce- MěK poskytla  22 konzultací a písemných podkladů starostům 

obcí  ke zpracování grantů Ministerstva pro místní rozvoj na připojení malých obcí na 

Internet 

- informace pro neziskové organizace okresu -MěK získává informace a publikace 

ICN Praha a je regionálním centrem pro neziskové organizace okresu, informuje 

neziskové organizace o možnostech získání grantů, vytváří neziskovým organizacím 

www stránky – soubor Vicena 

- 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 uživatele na své www stránce 

- informace pro zdravotně postižené občany - informace o grantech pro zdravotně 

postižené,bezplatné vytvoření www stránek sdružením zdravotně postižených- 

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


ROSKA, sdružení diabetiků, sdružení zrakově postižených, sdružení sluchově 

postižených, Domov pokojného stáří 

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

 

 

Provozní doba MěK zůstala i v roce 2000 beze změny: 

dospělí čtenáři: 

Út – Pá     9 - 18 hod. 

So             9 - 11 hod. 

dětské: 

Út - Pá   12,30 - 17 hod. 

hudební – Internet- bibliograficko-informační služba 

Út - Čt   13,30 - 17,30 hod. 

 

Zápisné se v roce 2000 zvýšilo: 

 dospělí čtenáři                    110 Kč 

 děti, studenti, důchodci        60 Kč 

 

 V rámci kulturně-výchovné činnosti pořádala MěK tyto akce: 

 

- knihovnické lekce pro všechny třídy základních škol a zvláštní školu (41 

hodinových lekcí za rok) 

- knihovnicko-informační lekce pro studenty všech středních škol (SPŠ textilní, 

Střední zdravot. škola, Gymnázium, Rodinná škola) - 12 lekcí 

- spolupracuje se Stacionářem - přednostní nabídka vyřazovaných knih, promítání 

filmů pro děti 

- spolupracuje s Penzionem - připravuje pro penzion soubory knih 

- donášková služba starým spoluobčanům 

- Měk spolupracuje s vydavatelstvím OFTIS při pořádání besed s regionálními autory 

„Setkání s autorem nad knihou“ u příležitosti vydávání regionální literatury – 2 

besedy s autory Kejvalovou a Cihlářem 

- V MěK se konal 10.4. vzpomínkový literární večer na francouzského básníka 

P.Claudela 

- MěK spolupracuje s okresním sdružením zdravotně postižených občanů -  v rámci 

kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ jsme zorganizovali  akci Den otevřených 

dveří pro sdružení postižených roztroušenou sklerózou ROSKA, pro sdružení 

ROSKA jsme zorganizovali také  besedu se spisovatelkou Prof. Valjou Stýblovou 

- Podíleli jsme se na 2 akcích neziskové organizace Mateřské centrum Medvídek 



Z další činnosti knihovny: 

 

- zpracováváme a zodpovídáme za správnost celookresní statistiky okresu Ústí nad 

Orlicí - písemné a automatizované zpracování dat a komentářů 

- během roku 2000 poskytla ředitelka MěK 10 článků do Orlických novin, 14 článků 

do Informačního listu, 2 články do Mladé fronty Dnes, 4 články do časopisu „S“ 

Státní správa, 2 články do knihovnického časopisu „U nás“, 6 článků 

v Českotřebovském zpravodaji 

- v rámci celostátní akce Březen-měsíc Internetu zorganizovala knihovna 5 přednášek 

o Internetu pro nejširší veřejnost – velká účast občanů 

- v rámci celostátní akce Týden knihoven v říjnu zorganizovala Měk setkání 

s poslancem J.Ježkem a jeho informování o problémech knihoven ČR, 3 přednášky 

Internet pro seniory, přednášku pro vedoucí pracovníky Městského úřadu a 

zorganizovala besedu s novinářem P.Koubským o problémech Internetu pro studenty 

gymnázia  a tiskovou konferenci o využívání databází pro novináře 

- ředitelka připravila přednášku o možnosti využívání českých a zahraničních  

plnotextových databází  pro primáře Nemocnice Ústí nad Orlicí, pro soudce 

Okresního soudu Ústí nad Orlicí a pro ředitele škol okresu Ústí nad Orlicí 

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

literatury (meziknihovní výpůjční služba, archivace regionálních publikací, městských 

zpravodajů okresu, získávání povinných výtisků publikací vydaných v okrese Ústí 

nad Orlicí) 

- MěK zasílá katalogizační záznamy regionální literatury do souborného katalogu 

SVK Hradec Králové – 2 pracovníci knihovny se zúčastnili školení o nových 

katalogizačních pravidlech AACR2 pořádaného k zvýšení kvalifikace v SVK Hradec 

Králové 

- využíváme službu STK Praha INVIK- elektronické zasílání dokumentů v rámci 

MVS 

- využíváme elektronického nákupu knih z knihkupectví Kanzelsberger - 25% rabat 

- ředitelka MěK se zúčastňuje pravidelných porad pořádaných Národní knihovnou 

Praha ("Knihovny současnosti 2000", mezinárodní konference "Internet ve státní 

správě a samosprávě","Knihovnická dílna",  celostátní porady ředitelů okresních 

knihoven v Klatovech, Knižního veletrhu v Praze, porad ředitelů okresních knihoven 

pořádaných Státní vědeckou knihovnou v Hradci Králové - 4 ročně, v letošním roce se 

celokrajská porada ředitelů okresních knihoven konala v Ústí nad Orlicí, seminářů k 

automatizaci, porad ke zpracování statistiky, semináře o ochraně osobních dat) 

- ředitelka  přednesla příspěvek o elektronických službách MěK na mezinárodní  

konferenci Inforum 2000 a na semináři v Poslanecké sněmovně s možností 

reprezentovat město Ústí nad Orlicí  

- MěK je členem Asociace knihoven ČR 

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

regionálním výboru této organizace 

- MěK je zapojena do odborné diskusní konference na Internetu. 



- z pověření výkonu regionální funkce ředitelka knihovny elektronicky nebo ústně    

předávává ředitelům MěK okresu zprávy z celostátních porad 

- ředitelka MěK je jmenována členkou koncepční komise sdružení Asociace knihoven 

ČR 

- zapojili  jsme se do akce Ústí 2000 sobotním a nedělním „Dnem otevřených dveří“ 

 

Automatizace knihovny 

 

 Městská knihovna je v současné době vybavena 14 počítači propojenými do sítě 

Windows NT. Využíváme knihovnický systém Clavius - nákup jsme realizovali díky 

grantu MK ČR. Veškerý fond máme uložen retrospektivně do počítače a vystaven na 

INTERNETu. 

 V oddělení dospělých čtenářů jsou čtenářům k dispozici 2 čtenářské počítače k 

vyhledávání v elektronických katalozích - OPAC. 

 Hudební oddělení slouží jako bibliograficko-informační pracoviště s 2 počítači 

umožňujícími připojení na INTERNET, s možností vyhledávání v databázích plných 

textů novin a časopisů Anopress, v zahraniční databázi plných textů EBSCO, 

Springer, ProQuest, v databázích na CD ROM - databáze ČNB-knihy vydané v ČR od 

roku 1945, články z novin a časopisů od roku 1990, "Ottův slovník naučný", 

"Evropané", "Kdo byl kdo ve 20. století", "Kdo byl kdo v 19.století", "Státy a jejich 

představitelé", "Česká multimediální encyklopedie", "Astronomie", "Bohemia", 

"Dějiny zemí koruny české", "Česká literatura od roku 1945", "Skladatelé světové 

hudby", ASPI -automatizovaný systém právnických informací, jízdní řád ČD, REOS. 

 

Situace na pobočkách - Kerhartice 

Provoz zajišťuje dobrovolná knihovnice Ing. Jeništová každý pátek od 14,30 - 18,30 

hod. MěK hradí provoz pobočky, nákup knih, zpracování a mzdu knihovnice. 

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 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 13 MLK. Během roku 

nevystoupila ze systému žádná knihovna, do systému vstoupila MLK Sopotnice. 

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

jsme uskutečnili v každé MLK 2 návštěvy s rozvozem knih. 



 

 

 

 

V Ústí nad Orlicí 18.1.2001                              PhDr. Jana Kalousková 

                                                                               ředitelka MěK 


