
Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002 

 

K 31.12.2002 bylo registrováno v MěK      2.353 čtenářů 

knihovnu navštívilo v roce 2002               45.526 návštěvníků 

za rok 2002 bylo realizováno                  162.532 výpůjček 

počet obyvatel Ústí nad Orl.                      15.200 obyvatel 

 

 

      Oproti roku 2001 opět stoupl počet návštěvníků knihovny a počet výpůjček, mírně se 

snížil počet registrovaných čtenářů. 

 V roce 2002 získala Městská knihovna 4 granty  - grant MK ČR ve výši 60.000 Kč na nákup 

dalšího  počítače pro  zkvalitnění připojení MěK k síti Internet, grant Knihovna 21. století ve 

výši 20.000 Kč na nákup zvukových knih pro nově zřízenou Zvukovou knihovnu pro 

nevidomé a slabozraké, grant Česká knihovna ve výši 4.000 Kč na nákup původní české 

literatury a grant MěÚ 5.000 Kč na akci pro děti "Noc s Andersenem". 

 V roce 2002 se Městská knihovna v Ústí nad Orlicí stala 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 částku 1.354.000 Kč. MěK Ústí nad Orlicí je 

zodpovědná za výkon regionálních funkcí v okrese, metodicky řídí 9 MěK okresu a 120 MLK 

okresu, je zodpovědná za finanční čerpání  a vyúčtování přidělené částky na regionální 

funkce.  

MěK byla  v roce 2002 zaregistrována  na  MK ČR po evidenčním číslem 266/2002. 

Povinnost registrace vyplývá z Knihovního zákona 257/2001. Z důvodu registrace byla 

schválena nová Zřizovací listina MěK a vypracován nový Knihovní řád MěK. 

V létě 2002 byla provedena celková revize fondu MěK (cca 100.000 knih). 

8.10.2002 bylo otevřeno nové oddělení knihovny - Zvuková knihovna pro zrakově postižené a 

nevidomé spoluobčany.  

 

Automatizace knihovny 

 

     Městská knihovna je v současné době vybavena 17 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 - využíváme automatizovaný 

knihovnický systém Clavius, veškerý fond máme uložen 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 - 2 čtenářské počítače v oddělení dospělých, 2 čtenářské počítače v 

dětském oddělení. Hudební oddělení slouží 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 - databáze ČNB-knihy vydané v ČR od roku 1900, 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" 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 možností vyhledávání knih podle autora, názvu a klíčových 

slov a s možností elektronické rezervace knih, elektronického týdenního přehledu domácích a 

zahraničních výročí a vyhledávání v biografickém katalogu regionálních osobností. 

Domovskou stránku si sami vytváříme a pravidelně aktualizujeme. V roce 2002 jsme byli 

oceněni 1.místem v celorepublikové soutěži 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  31 konzultací a písemných podkladů starostům obcí  ke 

zpracování grantů Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva kultury na připojení malých 

obcí na Internet a metodickou pomoc při evidenci MLK na MK ČR - obce Zálší, Vraclav, 

České Heřmanice, Hrádek, Vítějeves, Dobříkov, Křenov, Lubná, České Libchavy, Libchavy, 

Hnátnice Žampach, Velká Skrovnice, Tatenice, Budislav, Pustiny, Javorník, Verměřovice, 

Lichkov, Újezd u Chocně, Jamné, Studené, Libecina, Helvíkovice, Řetová 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 

možnostech 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 uživatele na své www stránce  

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

postižené,bezplatné vytvoření www stránek sdružením zdravotně postižených- ROSKA, 

sdružení diabetiků, sdružení zrakově postižených, sdružení sluchově postižených, Domov 

pokojného stáří - v rámci spolupráce se sdružením zrakově postižených SONS Česká Třebová 

jsme získali grant MK ČR  a 8.10.2002 otevřeli Zvukovou knihovnu pro zrakově postižené v 

MěK Ústí nad Orlicí 

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

 

Provozní doba MěK zůstala i v roce 2002 beze změny: 

dospělí čtenáři: 

Út – Pá     9 - 18 hod. 

So             9 - 11 hod. 

dětské: 

Út - Pá   12,30 - 17 hod. 

 

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


Hudební oddělení – Internet- bibliograficko-informační služba 

Út - Čt   13,30 - 17,30 hod. 

 

Zápisné se v roce 2002 zvýšilo: 

 dospělí čtenáři                    120 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 (34 hodinových lekcí 

za rok) 

- knihovnicko-informační lekce pro studenty všech středních škol  - 9 lekcí 

- MěK spolupracuje s Penzionem - připravuje pro penzion soubory knih 

- donášková služba starým spoluobčanům 

- MěK spolupracuje s vydavatelstvím OFTIS při pořádání besed s regionálními autory, 

autorská čtení „Setkání s autorem nad knihou“- J.Havel, F.Musil, autorské čtení O.Wilde-

Kněz a ministrant  

- MěK spolupracuje s divadelním souborem Vicena - každý měsíc se v MěK se uskutečnilo 

pásmo Rok poezie s těmito literárními pořady - Hořké verše F.Villóna, Růže a trny - 

J.Seifert, Divoké květy,  pásmo z galantní francouzské poezie, Černošský Pánbůh a páni 

Izraelité, vánoční pásmo Hej, mistře 

- MěK se zapojila v rámci Března-měsíce internetu do celorepublikové akce pro děti "Noc s 

Andersenem" 

- V MěK se uskutečnila přednáška o budhismu 

-    v rámci Týdne knihoven jsme uspořádali besedu se spisovatelem M.Vieweghem pro 

studenty gymnázia 

 

Z další činnosti knihovny: 

 

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

písemné a automatizované zpracování dat a komentářů 

- během roku 2002 poskytla ředitelka MěK  články do Informačního listu, Orlických novin,  

Mladé fronty dnes, rozhovor pro Český rozhlas   

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

Internetu pro nejširší veřejnost – pro seniory,  přednášku o využívání plnotextových databází, 

přednášku o využívání internetu pro státní správu a přednášku Internet a regionální 

osobnosti.V rámci BMI jsme se zapojili do celostátní akce dětských knihoven "Noc s 

Andersenem" 



- 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) 

- pracovníci MěK stále zvyšují svou odbornou kvalifikaci -  2 pracovníci knihovny se 

zúčastnili školení v KK Pardubice Vzdělávání v počítačové gramotnosti - 12 hodinový kurz -

modul Internet a modul Word, 1 pracovnice absolvovala kurz Základy knihovnictví - 6 

hodinový kurz, 2 pracovnice absolvovaly 4 denní cyklus školení k zvýšení počítačové 

gramotnosti -Word,  1 pracovník 4 denní cyklus školení modul Internet pořádaný KK 

Pardubice,  1 pracovnice absolvovala  3 školení v NK ČR o elektronických zdrojích a seminář 

Automatizace v knihovnách, zúčastnili jsme se odborných seminářů v KK Pardubice- seminář 

o databázi Know Europe, seminář Mechanická ochrana knihovního fondu, seminář Jednotná 

informační brána Caslin, seminář Hudební knihovny kraje. V NK ČR jsme se zúčastnili 

semináře Standardizace VKIS, semináře Lektorské dovednosti, semináře Internet v dětském 

oddělení v Uherském Hradišti. Zúčastnili jsme se odborného setkání uživatelů 

automatizovaného knihovnického systému Clavius a setkání uživatelů souborného katalogu 

SKAT 

- využíváme službu STK Praha INVIK- elektronické zasílání dokumentů v rámci MVS, jsme 

zapojeni do elekronického katalogu  MVS, souborného katalogu SKAT 

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

- ředitelka MěK se zúčastňuje pravidelných porad pořádaných Národní knihovnou Praha 

("Knihovny současnosti 2002", mezinárodní konference "Internet ve státní správě a 

samosprávě","Knihovnická dílna", celostátní porady ředitelů pověřených knihoven v Brně, 

Knižního veletrhu v Praze, 6 porad ředitelů okresních knihoven pořádaných Krajskou 

knihovnou v Pardubicích,  porad ke zpracování statistiky 

- MěK je členem sekce SKIP -Asociace knihoven ČR, ředitelka je členkou předsednictva 

Asociace 

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

regionálním výboru této organizace - 2 porady 

- ředitelka je členkou okresní i krajské hodnotitelské komise soutěže "Vesnice roku" 

- ředitelka je členkou grantové komise VISK2 MK ČR, a členkou kontrolní komise grantu 

VISK3  MK ČR pro okres Ústí nad Orlicí - bylo provedeno 12 kontrol v okrese Ústí nad 

Orlicí 

- MěK je členem sdružení dětských knihoven Klubko - 3 porady 

- 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 - 4 porady ročně 

 

Situace v   Kerharticích 

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 23 MLK. Během roku nevystoupila ze systému žádná 

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

roku jsme uskutečnili v každé MLK 2 návštěvy s rozvozem knih. Celý střediskový systém 

pracuje v rámci plnění regionální funkce - viz samostatná příloha. 

 

 

 

 

V Ústí nad Orlicí 27.1.2003                            PhDr. Jana Kalousková 

                                                                               ředitelka MěK 

 


