
Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2005 

 

K 31.12.2005 bylo registrováno v MěK      2.168 čtenářů 

knihovnu navštívilo v roce 2005               41.869 návštěvníků 

za rok 2005 bylo realizováno                  155.131 výpůjček 

počet obyvatel Ústí nad Orl.                      15.007 obyvatel 

 

 

      Oproti roku 2004 mírně klesl počet návštěvníků knihovny, ale vzrostl počet výpůjček a mírně se 

zvýšil i počet registrovaných čtenářů. 

 V roce 2005 získala Městská knihovna 5 grantů  - grant Ministerstva kultury ČR ve výši 10.000 Kč na 

nákup zvukových knih pro  Zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké, grant Česká knihovna ve 

výši 2.500 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 speciální 

grant KÚ ve výši 30.000 Kč za čtvrté vítězství v soutěži o nejlepší knihovnický web v kategorii měst 

do 20 000 obyvatel. 

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 2005 částku 

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

řídí 9 MěK okresu a 115 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 2005 

4 metodické porady pro ředitele MěK okresu.  

 

Automatizace knihovny 

 

     Městská knihovna je v současné době vybavena 22 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 - 3 čtenářské počítače v oddělení 

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

informační pracoviště s 4 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. Každý pracovník knihovny má svou e-mail adresu. 

Celý fond knihovny 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, který systematicky vytváříme a doplňujeme. 

Domovskou stránku si sami vytváříme a pravidelně aktualizujeme. V roce 2002, 2003, 2004 a 2005 

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. 

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


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

 - informace pro obce- MěK poskytla  32 konzultací a písemných podkladů starostům obcí  ke 

zpracování grantů  Ministerstva kultury a na připojení malých obcí na Internet a ředitelům knihoven - 

obce Polesí, Hnátnice, Orličky, České Heřmanice, Plechovice, České Libchavy, Městské muzeum, 

městským knihovnám okresu a MěK Svitavy, Chrudim, Kostelec nad Orlicí. 

- 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 - provozujeme 

Zvukovou knihovnu pro zrakově postižené 

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

 

V roce 2005 byla rozšířena provozní doba MěK o 4 hodiny: 

dospělí čtenáři: 

Po             9 - 13 hod. 

Út – Pá     9 - 18 hod. 

So             9 - 11 hod. 

dětské: 

Út - Pá   12,30 - 17 hod. 

 

Hudební oddělení – Internet- bibliograficko-informační služba, zvuková knihovna 

Út - Čt   13,30 - 17,30 hod. 

 

Zápisné se v roce 2005 zvýšilo: 

 dospělí čtenáři                    130 Kč 

 děti, studenti, důchodci      100 Kč 

 

 V rámci kulturně-výchovné činnosti pořádala MěK tyto akce: 

 

- knihovnické lekce pro všechny třídy základních škol a zvláštní školu (11 hodinových lekcí za rok) 

- knihovnicko-informační lekce pro studenty všech středních škol  - 6 lekcí 

- MěK spolupracuje s Penzionem - připravuje pro penzion soubory knih 

- na požádání donášková služba starým spoluobčanům 

-  v rámci Týdne knihoven jsme uspořádali besedu se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem pro studenty 

gymnázia, uspořádali jsme setkání s dobrovolnými knihovníky MLK  

 

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


Z další činnosti knihovny: 

 

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

automatizované zpracování dat a komentářů pro NIPOS 

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

seniory a ostatní zájemce -e-mail, české a zahraniční vyhledávače, využívání plnotextových databází 

v knihovnách.V rámci BMI jsme se zapojili 1.4. do celostátní akce dětských knihoven "Noc s 

Andersenem". 

-pracovnice knihovny Z.Honzátková přednesla přednášku o Internetu na celostátní akci Knihovnická 

dílna 

-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 -  1 pracovnice knihovny se zúčastnila 

školení v KK Pardubice Vzdělávání v počítačové gramotnosti - 20 hodinový kurz -modul Internet, 1 

pracovník semináře Multikulturní dialog v knihovnách v MK Praze, 2  pracovníci 2 seminářů v STK 

Praha - Visual Basic a Webové služby prakticky,  pracovnice dětského oddělení se zúčastnila 

odborného semináře v KK Pardubice-  přednášky dr. Helbicha Dětská literatura a čtenářství, zúčastnili 

jsme se Dne otevřených dveří SONS s nabídkou služeb zvukové knihovny.V NK ČR se zúčastnil 

pracovník katalogizace setkání superviziorů a školení pro katalogizátory v KK Pardubice a setkání 

uživatelů souborného katalogu SKAT 

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

do elektronického katalogu  MVS, souborného katalogu SKAT, souborného katalogu Caslin 

- využíváme elektronického nákupu knih  

-ředitelka MěK se zúčastnila celostátní akce "Knihovny současnosti 2005", mezinárodní konference 

"Internet ve státní správě a samosprávě" v Hradci Králové, zúčastnila se cyklu seminářů pořádaných 

Národní knihovnou ČR v Jihlavě „Právnické minimum pro ředitele“, semináře k Internetizaci v NK 

ČR, byla členkou výběrové komise na ředitele MěK Česká Třebová a Brandýs na Orlicí, zúčastnila se  

3 porad ředitelů pověřených knihoven pořádaných Krajskou knihovnou v Pardubicích 

- v rámci česko-polské spolupráce přednesla ředitelka MěK příspěvek Elektronické služby ústecké 

knihovny na knihovnické konferenci v Dzierzoniowie 

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

výboru této organizace - 2 porady 

-ředitelka je členkou  krajské hodnotitelské komise soutěže "Vesnice roku", členkou grantové komise  

KÚ programu k internetizaci knihoven, a členkou kontrolní komise grantu VISK3  MK ČR pro okres 

Ústí nad Orlicí - byly provedeny 4 kontroly v okrese Ústí nad Orlicí- MLK Vraclav, MLK Újezd u 

Chocně, MLK Písečná a MLK Lichkov 

-MěK je členem sdružení dětských knihoven Klubko  

-v knihovně byla na odborné praxi  studentka katedry knihovnictví FFUK Praha 

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

na Internetu, pravidelně  zasíláme  články do Informačního listu 

-v roce 2005 jsme u fondu starší naučné literatury průběžně doplňovali klíčová slova, 

retrospektivně ukládáme do počítače fond střediska, průběžně doplňujeme databázi 

regionálních osobností  a průběžně kontrolujeme invertovaný soubor jmenných autorit a 

klíčových slov, dávkově zasíláme  elektronické záznamy knih do souborného katalogu NK 

ČR Caslin 



 

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 v roce 2005 nefungovala, činnost bude obnovena v roce 2006, kdy nastoupí 

nová knihovnice paní Marie Pokorná. 

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 MLK. 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.V roce 2005 byly provedeny 4 revize v MLK Dolní Dobrouč, 

MLK Lanšperk, MLK Horní Dobrouč a MLK České Libchavy, do střediska znovu vstoupila MLK 

Sloupnice a MLK Hnátnice, MLK Knapovec nepracovala. 

 

V roce 2005 se v budově MěK Ústí nad Orlicí uskutečnila výměna osvětlení v půjčovnách a výměna 

koberců v provozních kancelářích. 

 

 

V Ústí nad Orlicí  9.1.2006                              PhDr. Jana Kalousková 

                                                                               ředitelka MěK 

 

 

 


