Výroční zpráva MK Ostrov za 2003
Úvod:
V roce 2003 působila nadále MK Ostrov jako samostatná příspěvková organizace,
jejímž zřizovatelem je město Ostrov. Veškerá činnost probíhala bez větších problémů a
v souladu s platnými zákony a předpisy. V knihovním řádu nenastaly změny,ty se plánují na
rok 2004. Městská knihovna Ostrov je knihovnou základní (veřejnou) a tomu odpovídá rozsah
poskytovaných služeb a skladba knihovního fondu. Hlavní činnost knihovny je vymezena ve
Zřizovací listině, která navazuje na knihovní zákon (č.257/2001). V souladu s předmětem
hlavní činnosti probíhají veškeré další doplňující akce knihovny.
Ohlédnutí za rokem 2003:
V roce 2003 se podařilo udržet počet čtenářů na stejné výši jako v roce předchozím,
kdy došlo k nárůstu počtu čtenářů. Dá se říci, že knihovna je v povědomí veřejnosti,služeb
knihovny využívá v přepočtu na počet obyvatel 23,8% (celostátní průměr je 11%) občanů a je
tedy institucí potřebnou. Ačkoliv je počet čtenářů stejný jako v předchozím roce, došlo
k přelivu ve věkovém zastoupení čtenářů. Ubyly děti a přibyli dospělí. Úbytek dětí si
vysvětlujeme tím, že akce s odměnami byly náročnější, takže nebylo lehké získat odměny a
proto některé děti, které se staly čtenáři pouze kvůli odměnám přestaly chodit.
Pokračovala nadále donášková služba pro nepohyblivé občany do Penzionu.
Byl vyřešen problém se zápachem v knihovně, bohužel až ve chvíli, kdy došlo
k havarijnímu stavu kanalizace.
Byly odstraněny po dohodě s MÚ výpadky knihovního programu LANius, výpadky
internetu byly dost časté a přetrvávají.
Objevil se (v polovině roku) problém s kvalitou pitné vody, který se stále ještě řeší ve
spolupráci s MÚ a VaK. Prozatím knihovna zapůjčila automat na pitnou vodu od firmy Beck
International s.r.o., ovšem balení vody je nutné hradit z prostředků na provoz.
Prostory knihovny (kromě studovny) byly vymalovány, takže návštěvníci vstupují do
upravenějších prostor.
Knihovna nadále pracovala ve velmi stísněných prostorách, při větším počtu čtenářů
ve špičkových hodinách mají někdy lidé problém vyhnout se u regálů.
K mimořádným výdajům patřily poplatky za prováděné rozbory vody a výdaje za
nákup tří nových počítačů, které nahradily tři počítače, které vypověděly službu krátce po
sobě ve 3.čtvrtletí.
Vybrané statistické údaje za rok 2003:
Počet knihovních jednotek
Počet nových dokumentů(knih,časopisů,AV médií)
Počet darovaných dokumentů
Počet zaregistrovaných čtenářů
Počet návštěvníků
Celkový počet půjčených dokumentů
Počet vyřízených MVS(meziknihovní výpůjční služba)
Počet titulů odebíraných periodik(noviny,časopisy)
Počet doplňkových akcí pořádaných MK
Počet zaměstnanců(přepočtený stav-včetně kronikářky a uklízečky)

I

54 303
2 802
498
4 117
54 305
163 079
330
134
93
6,6

Graf porovnání celkového počtu registrovaných čtenářů (roky 2000-2003)
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Výsledek hospodaření MK Ostrov za rok 2003
Příjmy

v tom příjmy z doplňkové činnosti

(Kč)
2 728 886,202 127,29 207,2 497 552,7071,-

Neinvestiční výdaje
Osobní náklady
z toho náklady na mzdy
Ostatní provozní náklady
Výdaje v doplňkové činnosti
Investiční výdaje

2 725 821,1 635 352,1 201 787,1 090 469,0,0,-

Celkové příjmy
Půjčovné + pokuty
Internet
Ostatní příjmy
Výdaje

Hospodářský výsledek
v hlavní činnosti
Hospodářský výslede
v doplňkové činnosti
Celkový hospodářský
výsledek

-5005,+7071,+ 2066,-

Další vybrané ekonomické údaje
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Průměrná cena jedné nové knihy
Částka vydaná na nákup knih
Částka vydaná na periodika(noviny,časopisy)
Celková částka vydaná na nákup dokumentů
Částka na vzdělání zaměstnanců
Výdaje na propagaci knihovny
Nákup a obnova PC sítě

2471000,183,349904,52469,402773,60203,29857,175225,-

II

Přehled hlavních akcí pořádaných MK v roce 2003
V souladu s předmětem hlavní činnosti, který je vymezen ve Zřizovací listině, pořádá
knihovna různé akce, jejichž cílem je přispívat ke vzdělanosti, všeobecnému přehledu a
kulturnosti obyvatel.
Akce jsou různých typů –dlouhodobé, krátkodobé, pro jednotlivce i kolektivy. Formou
soutěží, besed, přednášek, exkurzí pro školy apod.
1.Q 2003
2.Q 2003
-

znalostní soutěž o internetu a výtvarná soutěž „Moje představa o internetu“
hodiny na internetu zdarma + bezplatná zaškolení při práci s internetem
beseda o Filipínách s účastníkem misie
Velikonoce – výzdoba knihovny
Den dětí s knihovnou
Soutěž o logo knihovny
Pohádková olympiáda pro ŠD

3.Q 2003
-

literární soutěž téma Pohádka
dopolední výtvarné činnosti pro děti o prázdninách
prázdninová soutěž pro děti
poslední etapa soutěže „Záložka s motivem krajky“
Den otevřených dveří
Beseda s hercem Ondřejem Pavelkou
Pásmo dramatických výstupů pro školy-„Povinná četba není nuda“

4.Q 2003
-

podzimní soutěž pro děti 4 etapy
Mikulášská nadílka pro všechny(registrace zdarma)
Vánoční výzdoba – p.Báša
Dopolední výtvarné činnosti pro děti o vánočních prázdninách

Průběžně po celý rok výstavy knih a výtvarných prací na různá témata
Celkový počet akcí pořádaných knihovnou
Celkový počet účastníků na akcích

93
2940

Dary věnované knihovně:
Knihovna neměla uzavřeny žádné sponzorské smlouvy např. s podnikateli o
poskytnutí finančních darů. Nicméně knihovně se dostává drobnější pomoci v podobě
materiálních darů
- dary knih a cen do soutěží od občanů Ostrova
- nižší cena papíru ve firmě Pap Obal Ostrov
- poloviční cena cen do soutěží pro děti firma Csamango

III

-

odvoz ,stěhování firma Šugár

Spolupráce s médii
Nadále pokračuje dobrá spolupráce s médii Karlovarské noviny a MF Dnes –
Karlovarský kraj. Knihovna zde informuje o akcích a své činnosti. MK Ostrov propaguje
svoji činnost také prostřednictvím kabelové televize a zveřejňováním aktuálních akcí
v Ostrovském měsíčníku.
Publikační činnost MK Ostrov
I nadále pokračuje spolupráce s Krajskou knihovnou. Paní Jana Schützová je
spoluautorkou dalšího metodického materiálu pro katalogizátory s názvem Kartografické
dokumenty.
Závěr
Celkově lze rok 2003 hodnotit jako úspěšný, protože knihovna pracovala v souladu
s předmětem hlavní činnosti a zájem o její služby je nad průměrem ve srovnání s celostátními
údaji.
Nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců, kterým přibyly některé aktivity související se
zajišťováním akcí knihovny, takže tzv. produktivita práce stoupala.
Stav počítačové sítě se stabilizoval, vybavení PC technikou je uspokojivé.
Přetrvávají potíže s používáním internetu – často nelze hledat ve zdrojích jiných
knihoven, nefunguje již ¾ roku modul Z 3950, což velmi stěžuje práci knihovníků. Tato
situace se řeší s MÚ.
Cíle pro rok 2004
Dojde k rozšíření výpůjční doby pro veřejnost ve všech odděleních o sobotní
dopoledne a úpravám v Knihovním řádu.
Udržet počet čtenářů a zvýšit počet dětských čtenářů. Pořádat zajímavé a hodnotné
akce (besedy se spisovateli, cestopisné besedy, spolupráce s protidrogovým centrem v KV při
osvětě).
Připravit přechod na knihovní systém CLAVIUS od roku 2005-2006. Financovat
pokud možno z příspěvku na provoz.
Vybavit studovnu zatemněním, aby byla zajištěna lepší kvalita promítání při besedách
Dlouhodobé cíle
Připravovat projekty, které je možné spolufinancovat z prostředků EU
Ve spolupráci s MÚ zajistit rozšíření a modernizaci prostor pro knihovnu

Zpracovala : Světlana Hančová
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