
Výroční zpráva za rok 2010 

Městské knihovny Ústí nad Orlicí 

Adresa:  Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Telefon:  465 521 168, 465 524 444 
E-mail:  knihovna@knihovna–uo.cz 
Web: 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 2010 získala z rozpočtu kraje na výkon této funkce částku 1 775 000 Kč.  

Knihovna je zodpovědná za výkon regionálních funkcí v okrese, metodicky řídí devět 

městských knihoven okresu a 111 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 2010 tři metodické porady pro ředitele těchto knihoven.  

Rok 2010 přinesl: 

 2 025 registrovaných čtenářů k 31. 12. 2010 

 41 753 návštěvníků 

 151 227 zrealizovaných výpůjček 

Oproti roku 2009 se mírně zvýšil počet čtenářů, návštěvníků knihovny i počet výpůjček. 

V roce 2010 získala Knihovna sedm grantů: 

Zdroj prostředků Účel 
Získané 

prostředky 

Ministerstvo kultury ČR, 

program VISK3 

Zakoupení modulů automatizovaného knihovního 

systému Clavius: OPAC 2.0 a OAI Provider. 
107 000 Kč 

Ministerstvo kultury ČR 
Nákup zvukových knih pro zvukovou knihovnu pro 

zdravotně postižené. 
5 000 Kč 

Ministerstvo kultury ČR, 

program VISK9 

Harmonizaci lokálních autorit s bází národních autorit 

Národní knihovny ČR. 
36 000 Kč 

Česká knihovna Nákup původní české literatury. 4 000 Kč 

mailto:knihovna@knihovna-uo.cz
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Vydavatelství Supraphon se stalo sponzorem Noci s Andersenem 2010. 

Automatizace knihovny 

Městská knihovna je v současné době vybavena 24 počítači propojenými do sítě Windows 

NT. Všechna pracoviště Knihovny jsou připojena na internet přes kabelovou televizi. Díky grantu 

Ministerstva kultury ČR jsme zakoupili v roce 2010 nový webový katalog OPAC 2.0 a modul OAI 

Provider pro automatizované zasílání dat do Národní knihovny ČR. 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 a dva čtenářské počítače v dětském 

oddělení. Hudební oddělení slouží jako zvuková knihovna pro zrakově postižené spoluobčany a 

zároveň jako bibliograficko-informační pracoviště s třemi veřejně přístupnými bezplatnými 

internetovými stanicemi a odbornou pomocí při zaučení v práci s internetem a při vyhledávání 

v databázích: 

 plných textů novin a časopisů Anopress 

 Codexis – automatizovaném systému právnických informací.  

Každý pracovník knihovny má svou e-mailovou adresu. Služby knihovny propagujeme i na 

sociálních sítích Facebook a Twitter. V prostorách půjčovny je k dispozici Wifi připojení k internetu. 

Celý fond knihovny je vystaven v elektronickém 

katalogu na adrese: www.knihovna–uo.cz. V letech 2002 až 

2007 jsme byli oceněni 1. místem v celorepublikové 

soutěži Biblioweb, v roce 2008, až 2010 jsme se umístili na 3. místě o nejlepší domovskou stránku 

v kategorii měst do 20000 obyvatel vyhlášeným na celostátní konferenci Internet ve státní správě a 

samosprávě v Hradci Králové. 

Webové stránky 

Na naší www stránce na adrese 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 

Národní knihovna ČR Bezplatné využívání plnotextové databáze Anopress.  

Město Ústí nad Orlicí „Noc s Andersenem“ – akce pro děti. 3 000 Kč 

Krajský úřad Pardubice 
Ocenění za 3. místo v celostátní soutěži o nejlepší 

knihovnický web v kategorii měst do 20 000 obyvatel. 
10 000 Kč 

http://www.knihovna-uo.cz/
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 informace pro cizince 

 katalog regionálních osobností 

 přehled novinek 

 přehled odebíraných novin a časopisů 

Informace průběžně aktualizujeme a doplňujeme dle požadavků místních neziskových 

organizací.  

Provozní údaje 

Provozní doba Knihovny zůstala v roce 2010 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 2010 zůstal nezměněn: 

dospělí čtenáři 150 Kč 

děti, studenti, důchodci 110 Kč 

Kulturní a vzdělávací akce 

25 hodinových knihovnických lekcí pro všechny třídy základních škol 

a zvláštní školu. 

7 knihovnicko-informačních lekcí pro studenty všech středních škol. 

V únoru se uskutečnily dvě besedy pro třetí třídy ústeckých ZŠ 

k Zimní olympiádě, která se v té době konala v kanadském Vancouveru. 

V rámci Března – měsíce čtenářů se v Knihovně konaly tyto 

akce: 

Čtyři lekce internetu pro seniory 

Kriminální večer věnovaný zesnulému Dicku 

Francisovi, aneb, Posezení nad sklenkou vína pro 

všechny milovníky detektivek 

Knihovní čtení v cizích jazycích 

 



Noc s Andersenem – tradiční akce se zúčastnilo sedmnáct dětí, které společně přespaly 

v knihovně a mohly prožít program nabitý hrami, knížkami a soutěžemi. 

Velikonoční čtení z Bible 

Knihovna ve spolupráci s místními církvemi uspořádala společné Velikonoční čtení Bible. 

Hravé odpoledne pro malé i velké na Dětském oddělení v květnu 

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

Pasování prvňáčků na čtenáře se zúčastnilo pět druhých tříd ústeckých 

ZŠ. 

V Týdnu knihoven jsme uspořádali regionální Literárně dramatický 

maratón autorů pardubického kraje, soutěž pro děti Pohádkový milionář, 

konferenci věnovanou fenoménu Twilight ságy a pro seniory vzdělávací akci 

Základy práce s digitální fotografií 

Čtenářská liga 

Odstartovali jsme první ročník čtenářské ligy – soutěže pro naše dětské čtenáře. Ta spočívá 

ve sbírání kladných i záporných bodů za nejrůznější činnosti související se čtením a prostředím 

knihovny. Soutěží se ve třech věkových kategoriích. 

Den pro dětskou knihu 

Poslední listopadovou sobotu 

jsme se akcí nazvanou Za pohádkou 

kolem světa rozhodli připojit 

k celostátní akci Den pro dětskou 

knihu. Děti (a jednoho tatínka) čekaly 

mimo předčítání pohádek z různých 

koutů světa i tematické rukodělné 

činnosti. Namalovali jsme si rozkvetlý 

strom při návštěvě Japonska, na 

vlastnoručně postavené lodičce 

s krátkou zastávkou v Austrálii 

dopluli až do Afriky, Mys dobré 

naděje jsme minuli na pravoboku a 

zamířili do chladnějších vod – Baltského moře. Zde jsme přesedlali na kamarádku velrybu, která 

nás doprovodila do cíle našeho putování – bílého Grónska s eskymáckými pohádkami. Na památku 

si všichni zúčastnění mohli odnést svá vytvořená dílka a také samozřejmě máme spoustu fotografií. 

 

 



Vánoce v knihovně 

Těsně před Vánoci se mohly celé rodiny sejít 

v knihovně prožít Vánoce postaru. Vyzkoušeli jsme si mnohé 

tradiční zvyky, dozvěděli se, jak trávili Vánoce na Starém 

bělidle a spoustu dalších zajímavostí o Štědrém dnu, a 

v neposlední řadě si společně pochutnali na doneseném 

cukroví.  

Zapojili jsme se i do celostátní soutěže dětských knihoven Kamarádka knihovna. 

Knihovnu navštívili při exkurzi pracovníci Městských knihoven Kostelec nad Orlicí a Žamberk. 

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 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“, zúčastnili jsme se semináře v Národní knihovně 

ČR a Moravské zemské knihovně k této tématice. 

Pracovníci Knihovny si stále zvyšují svou odbornou kvalifikaci. Pracovnice dětského oddělení 

se zúčastnila odborného semináře: „Současná literatura pro mládež“ v Krajské knihovně 

Pardubice, tři pracovníci Knihovny čtyř odborných seminářů ke katalogizaci tamtéž, semináře 

Harmonizace autorit, zúčastnili jsme se setkání uživatelů souborného katalogu SKAT v Národní 

knihovně ČR a konference Knihovny, média, komunikace v Národní technické knihovně. 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 2010 bylo harmonizováno pomocí protokolu Z39.50 a díky grantu 

Ministerstva kultury ČR na tuto činnost 10 195 záznamů databáze Národní knihovny ČR a zasláno 

175 autoritních záznamů do Národní knihovny ČR. Jsme zapojeni do rešeršní elektronické služby 

„Ptejte se knihovny“ – v roce 2010 bylo zodpovězeno 46 odborných dotazů. 

Využíváme elektronický nákupu knih – výhodný rabat. 



Ředitelka Knihovny se zúčastnila a přednášela na seminářích „Výzkumy spokojenosti 

uživatelů knihoven“ pořádaných v Národní knihovně ČR, v Státní vědecké knihovně Hradec Králové 

a v Krajské knihovně v Pardubicích a na semináři v Krajské knihovně Pardubice: „Harmonizace 

autorit“. Zúčastnila se semináře Management v kultuře, semináře k benchmarkingu v Národní 

knihovně ČR, semináře Knihovny v Evropě pořádané Goethe institutem v Praze, konference 

Knihovny současnosti a Valné hromady SKIP. 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“, v roce 2010 

byla členkou grantové komise  VISK9 Ministerstva kultury ČR a členkou kontrolní komise grantu 

VISK3 Ministerstva kultury ČR pro okres Ústí nad Orlicí – v roce 2010 byla pověřena MK ČR 

provedením dvou kontrol čerpání grantů v okrese Ústí nad Orlicí – v Městských knihovnách České 

Třebové a Brandýs nad Orlicí. 

Pracovnice knihovny publikovala odborné články v časopisech Čtenář – Měsíčník pro 

knihovny a ITlib – Informačné technológie a knižnice a přednášela na semináři Zvukové knihy 

v roce 2010 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 a 

Katalogizace na Internetu, pravidelně zasíláme články do Informačního listu a Orlického deníku. 

Na požádání nabízíme donáškovou službu starým spoluobčanům. 

Pobočka Kerhartice 

Provoz zajišťuje dobrovolná knihovnice Ing. Jeništová. Knihovna je otevřena každý čtvrtek 

od 14 do 18 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 Marie Pokorná. 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 dvacet 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 2010 byla provedena revize v obecní knihovně Libchavy. 

Všechny obecní knihovny mají svůj web. V roce 2010 jsme uspořádali jednu poradu pro 

dobrovolné knihovníky MLK a jednu vzdělávací akci pro dobrovolné knihovníky „Praktické ukázky 

využívání webu Městské knihovny Ústí nad Orlicí a webu Národní knihovny ČR“. 

V roce 2010 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 Libchavy a Sopotnice do 

automatizovaného systému REKS. V obecní knihovně Sloupnice byl v květnu systém REKS 

slavnostně spuštěn. 

V roce 2010 se uskutečnily v Knihovně tři porady pro pracovníky Knihovny, čtyři kontroly PO 

a BOZ, kontrola OSSZ – placení pojistného.  

V roce 2010 jsme získali roční dotaci z Evropského sociálního fondu ve výši 12 000Kč/měsíčně 

na vytvoření nového pracovního místa – uklízečky. 

V roce 2010 byla z investičního fondu Knihovny 

opravena další část fasády budovy, zakoupeny regály 

do skladu Knihovny a nově vybavena kancelář 

ředitelky. 

V Ústí nad Orlicí 9. 1. 2011 

PhDr. Jana Kalousková 


