Městská knihovna Česká Třebová
Komentář ke statistice za rok 2008

1. Město Česká Třebová spolu s integrovanými obcemi má ke konci roku 2008 celkem
16328 obyvatel.
2. V integrovaných obcích (Skuhrov, Kozlov, Svinná, Lhotka) nadále pracují
neprofesionální knihovníci na základě dohod o pracovní činnosti s Měk.
Měk má 1 pobočku, kde zajišťují provoz profesionální pracovnice Měk. V roce 2008
došlo k rozšíření půjčovní na pobočce Parník (dospělé odd. z 11 hod. na 12 hod.,
dětské odd. z 8 hod. na 10 hod.). V tomto roce proběhla také její rozsáhlá
rekonstrukce, z tohoto důvodu byla od července do října uzavřena. V celé budově byla
kompletně vyměněna elektroinstalace, včetně výměny vnitřních osvětlovacích těles.
Proběhla první etapa výměny oken, byly vyměněny vstupní dveře a do celé budovy
byl nainstalován nový bezpečnostní systém, následovala výmalba. Rovněž bylo
zakoupeno nové vybavení (regály, koberec, PC) pro půjčovnu pro děti.
Obecní knihovnu v Přívratě převzala nová neprofesionální knihovnice paní Ilona
Voleská. V Obecní knihovně ve Svinné došlo také k výměně knihovníka, novou
knihovnicí je slečna Jana Dvořáková.
3. Knihovna je příspěvková organizace zřízená městem. Dotace na provoz knihovny
poskytuje Městský úřad Česká Třebová. Knižní fond pro střediskovou knihovnu je
doplňován ze sdružených prostředků obcí na základě smluv. V roce 2008 dostala Měk
celkovou dotaci od Městského úřadu 4 120 000,-Kč. Vlastní příjmy knihovny činily
382 442,- Kč. Sdružené prostředky na nákup knih pro středisko byly v celkové výši 23
500,- Kč.
Na nákup literatury a informačních médií pro Měk, středisko a pobočku Parník bylo
vydáno 852 130,-Kč.
Měk se v roce 2008 opět zúčastnila soutěže Bibloweb 2008, za 2. místo ve své
kategorii a celkové vítězství v internetovém hlasování nám Pardubický kraj poskytl
neinvestiční příspěvek v hodnotě 30000,-Kč.
Z grantového programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) MK jsme
získali 133000,-Kč na přechod ze systému Clavius na Clavius SQL a zahájení první
etapy automatizovaného regionálního knihovního systému Clavius REKS.
Z grantového Programu na podporu kulturních aktivit v Pardubickém kraji jsme
získali 10000,-Kč na pořádání dalšího ročníku festivalu Českotřebovský kohoutek.
Z projektu Česká knihovna nám byly zaslány dokumenty v hodnotě 5000,-Kč.
Z regionálního fondu čerpala Měk dotaci ve výši 220 472,-Kč, z čehož bylo 72 070,Kč určeno na knihovnické služby (mzdy a pojištění) a 148 402,-Kč na nákup knih,
obalového materiálu a rozvoz souborů.
4. Stav zaměstnanců je stabilní, Měk má 8 zaměstnanců (7,5 pracovních úvazků).
Zaměstnanci Měk si stále zvyšují svou odbornou kvalifikaci. Dvě z pracovnic Měk
úspěšně ukončili E-learningový kurz „Základní kurz katalogizace v UNIMARC“.
Jedna z pracovnic Měk zahájila vzdělávací program rekvalifikačního kurzu v Brně.
V červenci jsme pořádali dvoudenní seminář o novinkách v knihovnickém systému
Clavius. Všechny pracovnice se zúčastnily několika odborných školení
a seminářů.

Měk je zapojena do celostátního projektu organizovaného
o výkonnosti knihoven - „Benchmarking v knihovnách“
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5. Proběhla rekonstrukce pobočky Parník - viz bod 2.
V Obecní knihovně Lhotka proběhla výmalba a bylo zakoupeno nové vybavení
(regály, stůl)
6. V rámci přechodu na Clavius SQL verzi byly zakoupeny nový server a tři nové
počítače. Počet internetových míst pro veřejnost je stejný jako v loňském roce, 12.
Do všech knihoven v integrovaných obcích, kromě obecní knihovny Lhotka jsme
zakoupili další počítač pro knihovníky. Z grantu MK byly zakoupeny knihovní
systémy Clavius REKS. Od listopadu 2008 byla zahájena v Obecních knihovnách
Skuhrov, Kozlov, Svinná automatizace knihovnických činností a postupů. Ve všech
knihovnách integrovaných obcí je po 1 internetovém místě, internet je pro návštěvníky
zdarma (hrazeno z grantu PIK).
V průběhu celého roku proběhlo několik miniškolení v práci s internetem.
V tomto roce jsme doplnili další funkcionality a online služby pro návštěvníky na
našem webu (online registrace, online prodlužování výpůjček…atd.). Návštěvnost
webových stránek knihovny má vzestupnou tendenci.
8.8.2008 se uskutečnil přechod z knihovnického systému Clavius na Clavius SQL.
Obecní knihovny Skuhrov , Kozlov, Svinná užívají knihovnický systém Clavius
REKS.
7. V roce 2008 bylo zakoupeno a zpracováno celkem 4449 sv. nových knih. Odepsáno
bylo 70 sv. Celkový počet čtenářů (2715), návštěvníků (38139) i výpůjček (142 656)
se oproti loňskému roku lehce zvýšil. Měk Česká Třebová přispívá do souborného
katalogu.
Administrativní poplatky za zápisné v roce 2008 zůstaly stejná jako v roce
předcházejícím. V čítárně bylo k dispozici 97 titulů docházejících periodik.
Byla rozšířena půjčovní doba na pobočce Parník (viz bod 2.). Půjčovní doba v Měk
činí celkem 40 půjčovních hodin týdně v oddělení pro dospělé, 17 hodin v oddělení
pro děti, 28 hodin v čítárně. V integrovaných obcích Skuhrov, Kozlov, Svinná, Lhotka
půjčovní doba činí celkem 6 hodin týdně.
Pro nejstarší skupinu obyvatel se nám osvědčily služby typu: donášková služba
a pravidelné výpůjční dny v Době s pečovatelskou službou.
Ve spolupráci s místními MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnáziem a dalšími organizacemi připravily
pracovnice jednotlivých oddělení pro žáky, studenty, i širokou veřejnost celkem 58
kulturních akcí (exkurze, knihovnické lekce, besedy, výstavy, soutěže, tvořivé
dílny…atd.). Prostřednictvím MVS bylo letos kladně vyřízeno 50 požadavků
obdržených z jiných knihoven a 64 našich požadavků zaslaných jiným knihovnám.
8. V roce 2008 bylo zorganizováno několik akcí pro veřejnost – kulturní a vzdělávací
akce (cestopisné přednášky besedy, výstavy, školení, tvořivé dílny, semináře…atd.)
V tomto roce jsme zahájili 1. ročník Univerzity volného času. Celkem se nám
přihlásilo 9 uchazečů, kteří se účastnili nejrůznějších vzdělávacích přednášek
a tvůrčích dílen. Na jednotlivé přednášky měli přístup i zájemci z řad veřejnosti, kteří
si zaplatili každou jednotlivou akci zvlášť. V září proběhl ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže Kamarád již čtvrtý ročník Pasování prvňáčků na čtenáře. Měk se rovněž
zapojila do celostátních akcí typu Noc s Andersenem, Týden knihoven, Březen - měsíc

internetu. V květnu se konal druhý ročník literárně-divadelního festivalu
Českotřebovský kohoutek, který je zaměřen především na rodiny s dětmi a podporu
vzrůstu zájmu dětských čtenářů. Po celý rok probíhají nejrůznější soutěže na dětském
oddělení.
9. Měk metodicky zpracovává 13 knihoven svého obvodu, z nichž je 11 napojeno na
střediskový systém. Měk zpracovala celoroční statistické výkazy střediskových
knihoven, sumář a komentář. Byly zpracovány dohody o odborné pomoci určené pro
obecní úřady. Pracovnice střediskové knihovny prováděla v r. 2008 revizi fondu
v Obecní knihovně Přívrat, Obecní knihovně Třebovice. Z finančních prostředků obcí
bylo nakoupeno, zpracováno a obaleno 158 sv. knih. Byl uspořádán jeden aktiv
dobrovolných knihovníků a pro zájemce proběhlo školení o zadávání aktualizací na
web knihovny. Během roku 2008 bylo do knihoven střediska 02 distribuováno 107
výměnných souborů, 6456 svazků. V tomto roce rovněž došlo k výměně knihovníků
v Obecní knihovně Přívrat, Obecní knihovně Lhotka a Obecní knihovně Svinná.
Všechny knihovnice byly seznámeny s provozem a byla jim poskytnuta metodická
pomoc.
Celý rok jsme průběžně pracovali na doplnění informací na webových stránkách všech
knihoven našeho střediska.
Z grantového programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) MK jsme
získali dotaci na zahájení první etapy automatizovaného regionálního knihovního
systému Clavius REKS. Díky této dotaci byla v listopadu zahájena v Obecních
knihovnách Skuhrov, Kozlov, Svinná automatizace knihovnických činností a postupů.
Proběhlo školení systému Clavius REKS dobrovolných knihovníků ve výše
jmenovaných knihovnách.
Ve všech knihovnách integrovaných obcí je po 1 internetovém místě pro veřejnost,
internet je pro návštěvníky zdarma.
Měk ČT je členem SKIPu a pravidelně se účastníme akcí, které SKIP během roku
pořádá.
Dvě pracovnice úspěšně absolvovaly e-learningový kurz katalogizace v UNIMARC
pořádaný NK. Jedna pracovnice zahájila rekvalifikační kurz v Brně.
10. Publikační činnost Měk nevykazuje.
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