Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová
za rok 2009
Město Česká Třebová spolu s integrovanými obcemi (Kozlov, Skuhrov, Svinná)
a městskými částmi (Parník, Lhotka) má ke konci roku 2009 celkem 16273 obyvatel.
Statistika
K 31.12.2009 bylo registrováno v Měk ČT
z toho do 15 let
knihovnu navštívilo v roce 2009
v roce 2009 bylo realizováno

2453 čtenářů
755 čtenářů
42459 návštěvníků
137092 výpůjček

Oproti loňskému roku 2008 se nám mírně snížil počet registrovaných čtenářů na dospělém
oddělení, ale zvýšil se počet registrovaných čtenářů do 15 let. Vzrostl i počet fyzických
návštěv knihovny.
Více statistických údajů je k dispozici v příloze Roční výkaz o knihovně za rok 2009.
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 2009 dostala Měk ČT celkovou dotaci
od Městského úřadu 4 577 000,- Kč. Vlastní příjmy knihovny činily 267 376,- Kč. Sdružené
prostředky na nákup knih pro středisko byly v celkové výši 23 500,- Kč.
Na nákup knihovního fondu, periodik a informačních médií pro Měk, středisko
a pobočku Parník bylo vydáno 791 287,- Kč.
Dotace a granty
V roce 2009 získala Městská knihovna Česká Třebová 8 grantů
V roce 2009 jsme se opět zúčastnily soutěže Bibloweb 2009. Za 1.místo ve své kategorii
(hodnotila odborná porota), 2. místo v internetovém hlasování veřejnosti a 3. místo
v celkovém pořadí 43 knihoven, nám Pardubický kraj poskytl neinvestiční příspěvek
v hodnotě 30 000,-Kč.
Z grantového programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) MK jsme získali
132 000,-Kč na Druhou etapu zahájení automatizovaného regionálního knihovního systému
Clavius REKS a dokoupení modulu Revize knihovního fondu Clavius SQL. Ze stejného
programu - Rozvoje souborného katalogu Castlin a souboru národních autorit (VISK9) nám
byla schválena dotace 20 000,-Kč na projekt Kooperativní tvorba a využívání souborů
národních autorit.
Z grantového Programu na podporu kulturních aktivit v Pardubickém kraji jsme získali 10
000,-Kč na pořádání dalšího ročníku festivalu Českotřebovský kohoutek. Na stejnou akci
jsme od Ministerstva kultury ČR obdrželi dotaci 5 000,-Kč.
Na náš celoroční projekt – Univerzitu volného času – jsme obdrželi rovněž částku 5 000,-Kč.
Z projektu Česká knihovna nám byly zaslány dokumenty v hodnotě 3 000,- Kč.
Z Evropské unie se nám podařilo získat dotaci 225 636,-Kč z programu Mládež v akci na
projekt NEFOC, který se uskutečnil 1 – 8.2. 2009.
Celková finanční částka ze získaných dotací činila 430 636,-Kč.
Městská knihovna ČT poskytuje také regionální knihovnické služby v rámci regionálních
funkcí, metodicky řídí 12 obecních knihoven a 1 pobočku a je zodpovědná za finanční čerpání
a vyúčtování přidělené částky. Z regionálního fondu čerpala Měk dotaci ve výši 226 280,-Kč,
z čehož bylo 86 907,- Kč určeno na knihovnické služby (mzdy a pojištění, zpracování knih,
distribuci a rozvoz souborů, revize, metodické návštěvy..atd. ) a 139 373,-Kč na nákup knih.

Automatizace knihovny
Městská knihovna je v současné době vybavena 24 počítači a všechna pracoviště jsou
připojena na internet přes kabelovou televizi.
Z dotace MK ČR byly zakoupeny licence knihovního systému Clavius REKS pro terminálový
přístup do osmi obecních knihoven (Anenská Studánka, Damníkov, Lhotka, Přívrat, Rybník,
Třebovice, Vlčkov, Zhoř), který umožní automatizaci zbývajících obecních knihoven obvodu
Česká Třebová a vystavení knihovního fondu těchto knihoven na webu Měk ČT i vlastních
stránkách obecních knihoven. V obecních knihovnách Lhotka a Rybník byla zahájena
automatizace knihovnických činností a postupů – kmenový fond knihoven byl uložen do PC,
rovněž bylo zahájeno půjčování dokumentů přes výpůjční protokol.
Počet internetových míst pro veřejnost je stejný jako v loňském roce, 12. Do Obecní knihovny
Lhotka jsme zakoupili další počítač pro knihovníka. Ve všech knihovnách integrovaných obcí
(kromě Skuhrova - mají 2 PC) 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.
Celý fond knihovny je vystaven v elektronickém
online katalogu na adrese:
http://knihovna.ceska-trebova.cz. Tyto webové stránky si sami pravidelně aktualizujeme.
V roce 2009 jsme doplnili další funkcionality a online služby pro návštěvníky na našem webu
(zeptejte se online, nová videogalerie, překlad webu do dalších světových jazyků, rozšíření
dětského webu…atd.). Návštěvnost webových stránek knihovny má vzestupnou tendenci.
V soutěži Biblioweb 2009 o nejlepší webovou prezentaci jsme získali 1.místo ve své kategorii
měst do 20 000 obzvatel (hodnotila odborná porota), 2. místo v internetovém hlasování
veřejnosti a 3. místo v celkovém pořadí 43 knihoven. Vyhlášení proběhlo na konferenci
Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové.
Služby knihovny
Administrativní poplatky za zápisné v roce 2009 zůstaly stejné jako v roce předcházejícím.
V roce 2009 jsme rozšířili otvírací dobu v Měk ČT i na pobočce Parník:
dospělé oddělení (ze 40 hod. na 42 hod.)
čítárna (z 28 hod. na 33 hod.)
dětské oddělení (z 17 hod. na 20hod.)
dospělého oddělení na pobočce Parník (z 12 hod. na 17 hod.)
V roce 2009 bylo zakoupeno a zpracováno celkem 5 037 sv. nových knih. Odepsáno bylo
6 396 sv. Celkový počet čtenářů, návštěvníků i výpůjček se oproti loňskému roku lehce
snížil, počet dětských čtenářů se ale oproti loňskému roku zvýšil z 563 na 755.
V čítárně bylo k dispozici 108 titulů docházejících periodik.
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.
Prostřednictvím MVS bylo letos kladně vyřízeno 192 požadavků obdržených z jiných
knihoven a 62 našich požadavků zaslaných jiným knihovnám.
Akce pro veřejnost
V roce 2009 bylo zorganizováno několik akcí pro veřejnost – kulturní a vzdělávací akce
(cestopisné přednášky besedy, výstavy, školení, tvořivé dílny, semináře…atd.) V tomto roce
jsme zahájili 2. ročník Univerzity volného času. Návštěvníci 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 pátý ročník Pasování
prvňáčků na čtenáře. Měk ČT se rovněž zapojila do celostátních akcí typu Noc s Andersenem,
Týden knihoven, Březen - měsíc internetu, zapojili jsme se do celostátní soutěže dětských
knihoven „Kamarádka knihovna“. V květnu se konal třetí ročník literárně-divadelního

festivalu Českotřebovský kohoutek, který je zaměřen především na rodiny s dětmi a podporu
vzrůstu zájmu dětských čtenářů a který se těší velkému počtu návštěvníků. Po celý rok
probíhají nejrůznější soutěže na dětském oddělení.
V únoru proběhl mezinárodní projekt NEFOC, na který jsme získali dotaci z EU.
V tomto roce bylo zahájeno pravidelné předčítání pro děti na dětském oddělení. Děti se schází
pravidelně první úterý v měsíci, povídají si o přečtených knížkách a poslouchají úryvky
z vybraných knih. Měk ČT uspořádala první ročník Dne pro dětskou knihu,
Ve spolupráci s místními MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnáziem a dalšími organizacemi připravily
pracovnice jednotlivých oddělení pro žáky, studenty, i širokou veřejnost několik desítek
kulturních akcí (exkurze, knihovnické lekce, besedy, výstavy, soutěže, tvořivé dílny…atd.).
Celkem bylo připraveno 19 kulturních a 82 vzdělávacích akcí pro veřejnost. Seznam všech
akcí viz níže.
Z další činnosti knihovny
Měk Česká Třebová přispívá do souborného katalogu a je zapojena do projektu Kooperativní
tvorba a využívání souborů národních autorit.
O prázdninách 2009 byla provedena revize knihovního fondu v celé knihovně (byla
zrevidována všechna oddělení) včetně pobočky Parník.
Měk je zapojena do celostátního projektu organizovaného NK v ČR o výkonnosti knihoven „Benchmarking v knihovnách“.
Jsme rovněž zapojeni souborného katalogu SKAT, souborného katalogu Castlin NK ČR.
Jsme členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků SKIP a pravidelně se účastníme
akcí, které SKIP během roku pořádá.
Měk ČT je zapojena do odborných diskusních konferencí Knihovna, Region, Andersen, KMS.
Retrospektivně ukládáme do počítače fond střediska, průběžně kontrolujeme
a harmonizujeme soubory jmenných autorit, dávkově zasíláme elektronické záznamy
knihovního fondu do souborného katalogu Caslin NK ČR.
Zaměstnanci
V lednu 2009 roku se po rodičovské dovolené vracela jedna zaměstnankyně. Radou města
nám bylo schváleno navýšení počtu zaměstnanců v naší knihovně. V současné době máme 9
zaměstnanců (8,5 pracovních úvazků).
Zaměstnanci Měk si stále zvyšují svou odbornou kvalifikaci. Jedna z pracovnic Měk ukončila
vzdělávací program rekvalifikačního kurzu v Brně a další tento kurz zahájila.
Dvě knihovnice se účastnily třídenního školení tvorby národních autorit. Každoroční účast na
knihovnickém setkání Knihovny současnosti na Seči je samozřejmostí.
Katalogizátorky se pravidelně každý rok
účastní několika školení typu jmenné
a věcné katalogizace.
V červnu jsme v naší knihovně pořádali a organizovali dvoudenní seminář
o novinkách v knihovnickém systému Clavius a Clavius REKS pro dobrovolné
i profesionální knihovníky regionu.
Všechny
pracovnice
se
zúčastnily
několika
odborných
školení
a seminářů. Ředitelka se zúčastnila několika seminářů a školení, např. celostátní konference
k výkonu regionálních funkcí konaného v Pardubicích, konference Knihovny současnosti,
představení nového online katalogu firmy Lanius, 4 metodických porad pro ředitele okresu.
V roce 2009 se uskutečnilo 12 porad pro zaměstnance Měk ČT
Situace ve střediskovém systému knihoven
Měk metodicky zpracovává 13 knihoven svého obvodu. 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. 2009 revizi
a aktualizaci knihovního fondu na pobočce Parník, v Obecních knihovnách Svinná a Vlčkov.
Z finančních prostředků obcí bylo nakoupeno, zpracováno a obaleno 247 sv. knih. Byl
uspořádán jeden aktiv dobrovolných knihovníků a pro zájemce proběhlo školení systému

Clavius REKS. Během roku 2009 bylo do knihoven střediska 02 distribuováno 155
výměnných souborů, 9 331 svazků.
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
132 000,-Kč na Druhou etapu zahájení automatizovaného regionálního knihovního systému
Clavius REKS
Díky této dotaci byly pro 8 knihoven obvodu zakoupeny licence knihovního systému Clavius
REKS pro terminálový přístup.
V obecních knihovnách Lhotka a Rybník byla zahájena automatizace výpůjčního procesu.
Proběhlo školení systému Clavius REKS dobrovolných knihovníků ve výše jmenovaných
knihovnách.
Bylo zahájeno postupné vkládání kmenového fondu všech knihoven do společné databáze. Již
je uložen kmenový fond v Obecní knihovně Svinná, Rybník a Vlčkov.
Ve všech knihovnách integrovaných obcí (kromě Skuhrova- mají 2 PC) je po
1 internetovém místě pro veřejnost, internet je pro návštěvníky zdarma.
V integrovaných obcích (Skuhrov, Kozlov, Svinná, Lhotka) nadále pracují neprofesionální
knihovníci na základě dohod o pracovní činnosti s Měk.
Pobočka Parník
Měk má 1 pobočku, kde zajišťují provoz profesionální pracovnice Měk. Knihovna je otevřena
dvakrát týdně pro dospělé čtenáře a dvakrát týdně pro dětské čtenáře. V roce 2009 proběhla
na pobočce druhá etapa výměny oken. Měk ČT hradí provoz pobočky, nákup knih, zpracování
a další výdaje. Provoz funguje bezproblémově.
V roce 2009 se v uskutečnila veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
poskytnutými Ministerstvem kultury ČR v rámci programu VISK3 v roce 2008.
V roce 2009 jsme obdrželi ocenění „Společnost přátelská rodině“ – projekt sítě Mateřských
center

V České Třebové, dne 2. února 2010

Mgr. Gabriela Boháčková, ředitelka

Akce Městské knihovny 2009 pro veřejnost
leden 2009
•
27.1. Beseda se spisovatelkou Irenou Fuchsovou Univerzita volného času
•
20.1. Zdraví v seniorském věku
únor 2009
•
5.2.Líčení pro slečny Akce pro děti
•
15.2. Srandy kopec Akce pro dospělé
•
24.2. Žiju Bio Bio Univerzita volného času
•
3.2. Study visit Nefoc – Youth in Action, prezentace účast.zemí
březen 2009
•
3.3. Jarní tvořivá dílna Univerzita volného času
•
10.3.Základy internetu pro začátečníky 2x Akce pro dospělé
•
17.3. Základy práce s textovým editorem Open office w 2x Akce pro dospělé
•
03-06 Vtipnější vyhrává, soutěž
duben 2009
•
3. - 4.4.Noc s Andersenem 2009 Akce pro děti
•
7.4.Přednáška PhDr. Blanky Kostřicové, Ph.D. Jiří Kratochvíl, autor nejen
postmoderní . Akce pro dospělé
•
10.4.Křest publikace Ze starého Trávníka Akce pro dospělé
•
21.4.Jak se žije Američanovi v ČR Univerzita volného času
•
23.4.Workshop - Knižní vazba Akce pro dospělé
květen 2009
•
22.5. Českotřeboský Kohoutek 2009 Akce pro děti
•
23.5. Českotřeboský Kohoutek 2009 Akce pro děti
•
26.5. Univerzita volného času - Moje květinová dobrá jitra .Univerzita volného času
červen 2009
•
9.6. Grafologie jako metoda sebepoznání Univerzita volného času
•
16.6. Prevence dětských úrazů Univerzita volného času
•
16.6. Školení pro knihovníky clavius
•
17.6. Školení pro knihovníky Reks
září 2009
•
1.9. Pasování dětí na čtenáře 1. září 2009 Akce pro děti
•
18.9. Přednáška - Peru s výletem do Bolívie Univerzita volného času
říjen 2009
•
6.10. Týden knihoven: Základy internetu
•
5.10.Týden knihoven: Předčítání pro děti
•
13.10.Podzimní tvořivá dílna Univerzita volného času
•
20.10.Alternativní versus vědecká medicína Univerzita volného času
listopad 2009
•
12.11. Pyramidy dnešníma očima Univerzita volného času
•
24.11. Grafologie jako způsob porozumění sama sobě 2 Univerzita volného času
•
28.11. Den pro dětskou knihu Akce pro děti
prosinec 2009
•
1.12. Předčítání pro děti Akce pro děti
•
8.12. Muzikoterapie 2009 Univerzita volného času
•
10.12. Balónek Ježíškovi Akce pro děti

•
•

15.12. Vánoční dílna 2009 Univerzita volného času
16.12. Vánoční dílna na Pobočce Parník

