VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002
Městská knihovna Ostrov

Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002
Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková
organizace zřízená městem Ostrov od 1.7.2001.Veškerá činnost v MK je prováděna
v souladu s platnými zákony a předpisy.Vnitřní směrnice organizace navazují rovněž na
platné zákony.Městská knihovna v Ostrově je knihovna základní(veřejná)a tomu odpovídá i
skladba a budování knihovního fondu . Knihovna nabízí svoje služby ve třech odděleních –
studovna a čítárna,oddělení pro dospělé a oddělení pro děti.V knihovním řádu je
vymezeno,jaké služby knihovna poskytuje.
Ohlédnutí za rokem 2002:V roce 2002 bylo hlavním cílem oživit činnost knihovny a
pozastavit trend poklesu čtenářů zejména dětských do 15ti let.Tento cíl byl splněn.Došlo
k nárůstu celkového počtu čtenářů o 156 oproti roku 2001.Koncepce provozu pro rok 2002
byla zaměřena na děti do 15ti let ,ale nejen na ně.Dospělí návštěvníci si z nabídky
doplňkových akcí jistě mohli také najít to svoje. V roce 2002 byla zrušena knihovní služba
pro nemocnici po dohodě s vedením nemocnice,které rozhodlo nepřispívat na výpůjčky pro
svoje pacienty.Dále pokračuje donášková služba knih pro nepohyblivé obyvatele Penzionu.I
přes stísněné prostory byl do dětského oddělení umístěn počítač s přístupem na Internet.
Internetové stránky knihovny jsou pravidelně aktualizovány.Celkem jsou v MK tři počítače
s přístupem na Internet.Přetrvávaly potíže s častými výpadky PC sítě a s dosud
neidentifikovaným občasným zápachem v prostorách MK.
Vybrané statistické údaje za rok 2002:
Počet knihovních jednotek
Počet nových dokumentů
Počet darovaných dokumentů
Počet zaregistrovaných čtenářů
Počet návštěvníků
Celkový počet půjčených dokumentů
Počet vyhledávání ve čtenářském katalogu
Počet vyhledávání v profesionálním katalogu
Počet vyřízených MVS

57102
2553
144
4120
52 658
159 063
28789
13932

523
7 knihovnictví, 0,5 kronika, 0,25 úklid

(zapůjčení nebo poskytnutí dokumentů z nebo do jiných knihoven)

Počet zaměstnanců

Pozn: dokument = kniha,časopis,CD
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Graf porovnání celkového počtu registrovaných čtenářů (2000,2001,2002)
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Graf porovnání počtu čtenářů do 15ti let (2000,2001,2002)
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Výsledek hospodaření MK Ostrov

Příjmy

Celkové příjmy( Kč)
Půjčovné + Internet
Doplňková činnost
Ostatní příjmy

2 481 958,12,181 089,7 611,2 293 258,12

Výdaje

Investiční výdaje(Kč)

0,2 421 069,35,1 364 304,337 117
19 608,700 040,35,60 888,77,-

Neinvestiční výdaje
Náklady na mzdy
Zákonné pojištění + odvody
Zákonné sociální náklady
Ostatní provozní náklady
Hospodářský výsledek
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Další vybrané ekonomické údaje
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Průměrná cena jedné knihy
Částka vydaná na knihy
Částka vydaná na periodika
Celková částka vydaná na nákup dokumentů
Částka na vzdělání zaměstnanců
Výdaje na propagaci knihovny
Nákup a obnova PC sítě

2 248 000,179,318 417,100 731,419 148,52 000,15 900,118 027,-

Hlavní doplňkové akce pořádané MK v roce 2002
MK Ostrov za účelem zkvalitnění služeb a zviditelnění knihovny jako potřebné instituce
pořádá různé druhy akcí. Dlouhodobé a krátkodobé.Pro jednotlivce i kolektivy. Soutěže
výtvarné, literární nebo zaměřené na všeobecné znalosti. Pro různé věkové kategorie apod.
Průběžně jsou pořádány exkurze MŠ a ZŠ do knihovny a do kroniky,které jsou podle dohody
s pedagogy různě zaměřené – seznámení s MK,vyhledávání informací, on –line katalog,
Internet, práce s knihou apod.
1Q 2002
- soutěž pro děti do 15ti let Znalosti o Internetu
- zaškolení při práci s PC i opakovaně zdarma zejména pro lidi nad 45 let
- beseda Nošení dětí v šátku
2Q 2002
- beseda jak vznikala kniha Dějiny města Ostrova
- Den dětí s knihovnou
- Výtvarná soutěž Knihovna očima dětí v roce 2020
3Q 2002
- prázdninová soutěž Nekupuj obaly na knihy
- beseda s režisérkami Šimková –Plívová
- dlouhodobá soutěž Záložka s motivem krajky
- literární soutěž Hledáme příběhy z našeho města a okolí
4Q 2002
- Den otevřených dveří
- anketa pro čtenáře
- vánoční soutěž Puzzle a Skládačka pro děti
Celkový počet akcí pořádaných MK v roce 2002:
Celkový počet účastníků na akcích v roce 2002:
Dary věnované knihovně
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98
2745

- pravidelně MK dostává od různých lidí různá množství dokumentů,z nichž je většina
použita na výměnu za starší nebo poškozené,některé nelze bohužel použít.Toto jsou dary
materiální.
Finanční dary v roce 2002 nebyly.
- dary knih od obyvatel Ostrova
- předplatné měsíčníku Readerś Digestś Výběr věnoval Alois Dulák
- předplatné měsíčníku Marianne
Světlana Hančová
- propagační předměty na Den dětí
město Ostrov
- nižší cena papíru
Pap Obal Ostrov
- stěhování a odvoz sběru
firma Šugár

Spolupráce s médii
V roce 2002 byla zmínka o MK Ostrov v novinách celkem šestkrát (3x MF Dnes, 3x
Karlovarské noviny). Námětem článků byla náplň činnosti knihovny. Spolupráce s médii je na
dobré úrovni. Články vyzněly pravdivě a kladně. MK Ostrov propaguje svoji činnost také
prostřednictvím Kabelové televize - zde je spolupráce rovněž dobrá. V Ostrovském
měsíčníku vychází měsíčně nabídka aktuálních akcí.
Publikační činnost MK Ostrov
MK Ostrov spolupracuje s krajskou knihovnou v Karlových Varech. Paní Jana Schützová je
spoluautorkou metodického materiálu pro katalogizátory s názvem Korporace.
Závěr
Celkově lze zhodnotit rok 2002 jako úspěšný, protože bylo dosaženo vytyčených cílů tzn.
zastavit trend klesající návštěvnosti a zvýšit počet dětských čtenářů. Při stejném počtu
zaměstnanců se podařilo rozšířit výpůjční hodiny, vyklidit sklep, kde byly nahromaděné staré
dokumenty za předchozích cca 8 let, zajistit více akcí než v předchozím roce, oživit
spolupráci s veřejností a školami.
Zůstává neuspokojivý stav PC sítě, která má časté výpadky. Příčiny se průběžně zjišťují,
technika je v rámci možností obnovována. Přetrvávají potíže tam, kde je využíván Internet
např. nelze zobrazit www stránky MK přímo v knihovně, do katalogů jiných knihoven je cca
půl roku ztížen přístup, i několikrát za den dojde k odpojení z Internetu. Všechny tyto faktory
ztěžují práci knihovníků a neumožňují 100% zajištění služeb.
Cíle pro rok 2003
Zajistit ve spolupráci s MÚ uspokojivý chod PC a odstranění příčiny zápachu v budově MK
Udržet a popř. zvýšit počet registrovaných čtenářů.
Podle výsledků ankety pro čtenáře vyhovět oprávněným připomínkám (výsledky ankety a
plánovaná opatření jsou zveřejněny na www.knihovna.cz).
Dlouhodobé cíle
Ve spolupráci s MÚ zajistit rozšíření a modernizaci prostor pro knihovnu
Zpracovala : Světlana Hančová

4. 2. 2003
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