Městská knihovna Česká Třebová
Komentář ke statistice za rok 2005

1. Město Česká Třebová spolu s integrovanými obcemi má ke konci roku 2005 celkem
16655 obyvatel.
2. V integrovaných obcích nadále pracují neprofesionální knihovníci na základě dohod
s Měk. Z grantu v rámci programu Podpory internatizace knihoven jsme získali
finance na pořízení výpočetní techniky pro zavedení veřejného internetu pro Obecní
knihovny v integrovaných obcích Skuhrov, Kozlov a Svinná, které byly před koncem
roku připojeny k internetu. Obecní knihovna na Lhotce nadále nepracuje, ale nebyla
zrušena a slouží jako odlehčovací sklad pro fond Měk a střediska. Měk má 1 pobočku,
kde zajišťují provoz profesionální pracovnice Měk.
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 2005 dostala Měk
celkovou dotaci od Městského úřadu 3130 tis. Vlastní příjmy knihovny činily 387570
Kč. Sdružené prostředky na nákup knih pro středisko byly v celkové výši 44880 Kč.
Celkové výdaje v roce 2005 byly vyšší než příjmy. Na nákup literatury a informačních
médií pro Měk, středisko a pobočku Parník bylo vydáno 570393 Kč.
Měk v roce 2004 žádala o grant na realizaci projektu z programu VISK3 z prostředků
MK ČR. Dotace ve výši 50000 Kč byla poskytnuta na změnu stávajícího knihovního
systému LANius na systém Clavius. Tato změna byla uskutečněna v říjnu roku 2005.
Z regionálního fondu čerpala Měk dotaci ve výši 267500 Kč, z čehož bylo 93600 Kč
určeno na knihovnické služby (mzdy a pojištění) a 173900 Kč na nákup knih,
obalového materiálu a rozvoz souborů.
4. Stav zaměstnanců je stabilní, Měk má 8 zaměstnanců (7,5 pracovních úvazků).
V červenci nastala změna ve vedení knihovny. Bývalá ředitelka paní Jaroslava
Kovářová odešla do důchodu a místo ní nastoupila Gabriela Boháčková.
Všechny pracovnice se zúčastnily několika odborných školení a seminářů pořádaných
např. Krajskou knihovnou v Pardubicích, knihovnou města Olomouce, Národní
knihovnou ČR.
5. O prázdninách se uskutečnila další etapa výměny oken v půjčovně pro dospělé, ve
středisku a některých kancelářích.
6. Z důvodu změny knihovního systému LANius na Clavius bylo nutné tři ze stávajících
počítačů a server, pro nesplnění požadovaných parametrů (početní výkon, kapacita
pevných disků, rychlost síťových komponentů), vyměnit a nakoupit nové. Byly
zakoupeny tři nové tiskárny, protože tisky z programu Clavius jsou převážně určeny
na formát A4 a podporovány jsou laserové tiskárny HP (tisk čárových kódů). Dva
počítače byly přesunuty na pobočku Parník, kde od nového roku 2006 budou sloužit
jako stanice s přístupem na internet pro veřejnost. V rámci týdne knihoven proběhlo
miniškolení v práci s internetem pro seniory. Celkem se zúčastnilo 9 zájemců.

7. V roce 2005 bylo zakoupeno a zpracováno celkem 2881 sv. nových knih. Odepsáno
bylo 638 sv. Celkový počet čtenářů, návštěvníků i výpůjček se oproti loňskému roku
lehce snížil. Administrativní poplatky za zápisné bylo v roce 2005 stejné jako v roce
2004, což bylo 140 Kč u dospělých čtenářů a 80 Kč u dětí, důchodců a studentů.
V čítárně bylo k dispozici 106 titulů docházejících periodik. Půjčovní doba činí
celkem 37 hodin půjčovních hodin týdně. Ve spolupráci s místními MŠ, ZŠ, SŠ
a Gymnáziem připravily pracovnice jednotlivých oddělení pro žáky a studenty celkem
35 akcí (exkurze, knihovnické lekce). Prostřednictvím MVS bylo letos kladně
vyřízeno 52 požadavků obdržených z jiných knihoven a 88 našich požadavků
zaslaných jiným knihovnám.
8. V roce 2005 bylo zorganizováno několik akcí pro veřejnost. 1. září proběhl ve
spolupráci s Domem dětí a mládeže Kamarád první ročník Pasování prvňáčků na
čtenáře. Akce se zúčastnilo 80 dětí. Celostátní akce Týden knihoven se naše knihovna
zúčastnila např. vystavením čtenářského průkazu zdarma, exkurzemi do Měk pro
místní školy, zlevněním veřejného internetu, školením pro seniory, provázkiádou,
nekonečnou básní a řadou dalších aktivit. Na podzim se uskutečnila astrologická
přednáška následovaná víkendovým astrologickým seminářem.V prosinci proběhlo
v čítárně posezení a popovídání o Au-pair a Evropské dobrovolné službě a těsně před
Vánoci byla uspořádána přednáška o historii českotřebovských betlémů.
9. Měk metodicky zpracovává 13 knihoven svého obvodu, z nichž je 10 napojeno na
střediskový systém. Pracovnice střediskové knihovny prováděla v r. 2005 revizi fondu
MLK Rybník. Z finančních prostředků bylo nakoupeno a zpracováno 1050 sv. knih.
Byly uspořádány dva aktivy dobrovolných knihovníků a pro zájemce proběhlo školení
práce s internetem. V listopadu proběhl rozvoz souborů do MLK. Jedna knihovnice se
zúčastnila školení v Krajské knihovně v Pardubicích.
10. Publikační činnost Měk nevykazuje.
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