Městská knihovna Česká Třebová
Komentář ke statistice za rok 2006

1. Město Česká Třebová spolu s integrovanými obcemi má ke konci roku 2006 celkem
16533 obyvatel.
2. V integrovaných obcích nadále pracují neprofesionální knihovníci na základě dohod
s Měk. V tomto roce proběhla rekonstrukce místnosti pro Obecní knihovnu v Kozlově,
bylo za koupeno nové vybavení (regály, stoly). Knihovnu rovněž převzala nová
neprofesionální knihovnice paní Hana Mauerová. 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 2006 dostala Měk
celkovou dotaci od Městského úřadu 3683 tis. Vlastní příjmy knihovny činily
410710,- Kč. Sdružené prostředky na nákup knih pro středisko byly v celkové výši
45460,- Kč.
Celkové výdaje v roce 2006 byly vyšší než příjmy. Na nákup literatury a informačních
médií pro Měk, středisko a pobočku Parník bylo vydáno 583563,-Kč.
Měk se v roce 2006 zúčastnila soutěže Bibloweb 2006 a za 2. místo ve své kategorii a
celkové vítězství v internetovém hlasování nám Pardubický kraj poskytl neinvestiční
příspěvek v hodnotě 30000,-Kč.
Z regionálního fondu čerpala Měk dotaci ve výši 261900,-Kč, z čehož bylo 95900,Kč určeno na knihovnické služby (mzdy a pojištění) a 166000 Kč na nákup knih,
obalového materiálu a rozvoz souborů.
4. Stav zaměstnanců je stabilní, Měk má 8 zaměstnanců (7,5 pracovních úvazků). V září
2006 dokončila ředitelka Gabriela Boháčková vysokoškolské vzdělání ve studijním
oboru Vědecké informace a knihovnictví na Filozofické fakultě MU v Brně.
Jedna z pracovnic Měk Gabriela Šplíchalová úspěšně ukončila vzdělávací program
rekvalifikačního kurzu Odborný knihovník – Informační pracovník v Hradci Králové.
Všechny pracovnice se zúčastnily několika odborných školení a seminářů pořádaných
např. Krajskou knihovnou v Pardubicích, knihovnou města Olomouce, Národní
knihovnou ČR. Ředitelka absolvovala kurz Právnického minima, který pořádal Skip.
5. O prázdninách se uskutečnila další etapa výměny oken v čítárně, byly vyměněny
vstupní dveře a do celé budovy Měk byl zakoupen nový bezpečnostní systém.
Nové prostory (1 místnost) získala Obecní knihovna v Kozlově.
6. Byly zakoupeny tři nové počítače na dětské oddělení, na dvou je přístupný online
katalog a na dvou mohou návštěvníci používat internet. Počet internetových míst se
zvýšil na 9. Na pobočce Parník byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém, byly
koupeny 2 nové počítače pro vyhledávání v online katalogu i pro připojení k internetu.
V všech knihovnách integrovaných obcí je po 1 internetovém místě, internet je pro
návštěvníky zdarma (hrazeno z grantu PIK).

V rámci týdne knihoven proběhlo miniškolení v práci s internetem pro seniory
i ostatní zájemce. Celkem se zúčastnilo 18 zájemců.
Stále používáme knihovnický systém Clavius.
7. V roce 2006 bylo zakoupeno a zpracováno celkem 3196 sv. nových knih. Odepsáno
bylo 4009 sv. Celkový počet čtenářů, návštěvníků i výpůjček se oproti loňskému roku
lehce zvýšil. Administrativní poplatky za zápisné v roce 2006 činilo 150,-Kč u
dospělých čtenářů a 50,-Kč u dětí, 80,-Kč u důchodců a studentů. V čítárně bylo
k dispozici 107 titulů docházejících periodik.
Byla rozšířena půjčovní doba v Měk, na pobočce Parník i v knihovnách integrovaných
obcí. Půjčovní doba činí celkem 40 půjčovních hodin týdně v oddělení pro dospělé, 17
hodin v oddělení pro děti, 28 hodin v čítárně a 20 hodin na pobočce Parník.
V integrovaných obcích Skuhrov, Kozlov, Svinná půjčovní doba činí celkem 6 hodin
týdně.
Ve spolupráci s místními MŠ, ZŠ, SŠ a Gymnáziem připravily pracovnice
jednotlivých oddělení pro žáky a studenty celkem 38 akcí (exkurze, knihovnické
lekce). Prostřednictvím MVS (v roce 2006 bylo zavedeno podávání MVS přes
webové stránky Měk) bylo letos kladně vyřízeno 35 požadavků obdržených z jiných
knihoven a 111 našich požadavků zaslaných jiným knihovnám.
8. V roce 2006 bylo zorganizováno několik akcí pro veřejnost. 8. září proběhl ve
spolupráci s Domem dětí a mládeže Kamarád druhý ročník Pasování prvňáčků na
čtenáře. Nově jsme se zapojili do Noci s Andersenem. Celostátní akce Týden
knihoven se naše knihovna zúčastnila např. vystavením čtenářského průkazu
s poloviční cenou, exkurzemi do Měk pro místní školy, zlevněním veřejného internetu,
školením pro seniory, provázkiádou, nekonečnou básní a řadou dalších aktivit. Po celý
rok probíhal ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová cyklus přednášek
„Vybrané kapitoly z dějin“ na různá témata.
9. Měk metodicky zpracovává 13 knihoven svého obvodu, z nichž je 12 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. 2006 revizi fondu
v Obecní knihovně Němčice, Obecní knihovně Skuhrov, Obecní knihovně Kozlov,
Obecní knihovně Damníkov, Obecní knihovně Vlčkov a Obecní knihovně Svinná.
Z finančních prostředků bylo nakoupeno, zpracováno a obaleno 1407 sv. knih. Byl
uspořádán jeden aktiv dobrovolných knihovníků a pro zájemce proběhlo školení práce
s internetem. V roce 2006 proběhl 2x rozvoz souborů do MLK. Proběhlo zapracování
nové knihovnice v Obecní knihovně Kozlov. Z důvodu organizační změny od roku
2007 byl uskutečněn převod knihovního fondu (1520 svazků) z Měk Česká Třebová
do Obecní knihovny Němčice.
10. Publikační činnost Měk nevykazuje.
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