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1. Strategické cíle
Na základě podrobné analýzy potřeb uživatelů knihovny a široké veřejnosti byly stanoveny
následující strategické cíle knihovny:
1.1.

rozšíření prostor pro veřejnost, protože stávající prostor je již naprosto nevyhovující a
neodpovídá počtu čtenářů a návštěvníků především z hygienického hlediska. Navíc
nesplňuje ani minimální prostorové požadavky obsažené ve směrnici ministerstav
kultury ČR č. 2/1986 vzhledem k počtu obsluhované populace (počtu obyvatel města)
a velikosti knihovního fondu. Současné prostory budovy neumožňovaly ani rozšíření
služeb o půjčování nových forem dokumentů.
V lednu byl proto opraven suterénní prostor budovy a vzniklo zde hudební oddělení,
kde je možné poslouchat a půjčovat zvukové nosiče a ostatní dokumenty související
s hudbou.
V průběhu dubna – května byl zpracován projekt na celkovou rekonstrukci budovy.
Zohledněna byla všechna potřebná kriteria. Především byl celý projekt koncipován
tak, aby se z knihovny stala multifunkční informačně kulturní instituce 21. století.
Získáním potřebných 20 000 000,- Kč – tedy vypracováním projektu na jejich získání
ze zdrojů EU byly pověřeny pracovnice MÚ Ostrov

1.2.

zkvalitnění poskytovaných služeb je rovněž přímým důsledkem možností, které nabízí
nový automatizovaný knihovnický systém Clavius – uživatel knihovny má možnost
zjišťovat stav svého čtenářského konta, prodloužit si (o den) výpůjčky, zadat
požadavek na rezervaci knihy bez ohledu na to zda je kniha půjčena nebo přítomna
v knihovně, vyhledávat dokumenty v online katalogu bez nutnosti registrace. Záznamy
dokumentů jsou nově doplňovány o URL adresy primárních zdrojů nebo webové
stránky, takže přímo z katalogu knihovny je čtenáři umožněn online přístup k dalším
informacím, nově jsou záznamy doplňovány o ukázky dokumentů (např. obálka knihy,
CD-ROM atd.) V tomto roce přibyla i česko-německo-anglicko-slovenská mutace
tohoto katalogu. Komunikace mezi knihovnou a uživatelem pomocí SMS zpráv
zasílaných přímo knihovním systémem, včetně upozornění před vypršením výpůjční
lhůty je využívána k všeobecné spokojenosti uživatelů.

1.3.

dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu – při zpracování
statistického výkazu za rok 2004 byl zjištěn zásadní rozdíl ve stavu fyzickém a
vykazovaném – cca 20.000 jednotek. K nápravě byly zvoleny následující kroky:
a) převedení všech úbytků do elektronické podoby – začalo v červnu 2005 a
dosud pokračuje. Do konce roku 2006 bylo do elektronické podoby převedeno
12.587 úbytků z 80463, které je nutné ještě vložit. Jde o práci náročnou na
přesnost a knihovnickou odbornost, takže získání zaměstnance na DPČ pro
tuto práci bylo složité. Při vkládání úbytků se zjišťuje, že některé dokumenty
byly odepsány dvakrát nebo že byla omylem odepsaná jiná kniha. Tyto chyby
jsou ihned opravovány.

1.4.

Práce s mládeží a handicapovanými dětmi – výchovně vzdělávací akce navazující na
osnovu školní výuky, které knihovna pořádá v dopoledních hodinách, pravidelně
navštěvují žáci mateřských a základních škol. Kromě toho je snahou knihovny
motivovat děti ke čtení i různými akcemi založenými na dobrovolné účasti a

spolupráci dětí. O tom, že se nám tato práce daří svědčí i nárůst registrovaných
dětských čtenářů. Některé z akcí:
a) místní plošná akce – 2. ročník - Superčtenáři – soutěž mezi třídami a školami
o nejlepšího čtenáře. Do knihovny si opět našlo cestu i mnoho těch dětí, které
měly dočasně přerušenou registraci nebo dosud neměly potřebu knihovnu
navštěvovat.
b) K 675. výročí města Ostrov, pořádala knihovna znalostní soutěž pro
jednotlivce a kolektivy s názvem „Ostrovský reportér“. V kategorii
jednotlivců bylo Vítězná třída za odměnu navštívila plzeňskou zoologickou
zahradu.

c) celostátní akce s mezinárodním dosahem – Noc s Andersenem. V roce 2006
jsme ji pořádali společně s MŠ v Krušnohorské ulici.
Děti společně s knížkami a mezi knížkami strávily celé odpoledne a noc. Čas,
který zde děti trávily byl navíc vyplněn divadelním představením, kouzelníkem,
kvízy a hádankami.
d) celostátní akce – Bambiriáda – přehled volnočasových aktivit dětí a mládeže

Děti si mimo jiné ověřily, že knihovna dokáže poskytovat nejen zábavu, ale i
informace např. o jejich zálibách a koníčcích ze všech možných oblastí.

e) Pohádkové malování a zpívání – doprovodná soutěž filmového festivalu pro
žáky 3. tříd a předškoláky z MŠ.

f) Vánoční koncert žáků ZUŠ Ostrov

f) Pro veřejnost byly uspořádány přednášky p. Zdeňky Čepelákové, Mgr.
Jaroslava Fialy, beseda o ostrovských sgrafitech, večer o dokumentárním filmu
s Pavlem Riesem, o webových stránkách města s p. Janou Punčochářovou, o
mezilidských vztazích s astrologem Milanem Gelnarem ,školení internetu pro
veřejnost a vánoční koncert ZUŠ Ostrov.

2.

2.1.

2.2.

Služby knihovny
Knihovna je otevřena 5 dní v týdnu celkem 24 hodin týdně ( ročně studovna čítárna
1344 hodin, oddělení pro dospělé 1344, hudební 1344 a dětské oddělení1232 hodin) –
kromě středy a neděle. V těchto údajích nejsou zahrnuty hodiny věnované odpoledním
akcím pro veřejnost.
klasické výpůjční služby – tedy půjčování knih, periodik, CD ROMů – dosažený
výsledek 166 604 jednotek dokazuje, že zájem o tyto dokumenty stále trvá. Nutností je
dokonalá znalost literatury, protože uživatelé vyžadují doporučení knihovníků.
rešeršní a informační služby - nadstavba obvykle poskytovaných informací. Uživatelé
se obrací na knihovnu s konkrétními dotazy z oblasti práva, pracovně právní, daňové
atd. K jejich zodpovídání jsou využívány jak klasické zdroje – Sbírky zákonů,
encyklopedie, tak i nové informační technologie a zdroje dostupné na internetu a CD
ROMech a záznamy z naší databáze. Celkem bylo zpracováno 2533 článků.

2.3.

Kvalifikované zodpovězení těchto dotazů předpokládá kvalifikované pracovníky,
takže další vzdělávání je pro knihovníky nutností.
rezervační a meziknihovní služby – důležitá služba sloužící k uspokojení čtenářských
požadavků. Rezervace souvisí s naším vlastním fondem, celkem jsme jich vyřídili
1655. Každý čtenář by měl dostat požadovaný dokument i tehdy pokud ho naše
knihovna nevlastní. Prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby jsme zajistili pro
naše čtenáře knihy i fotokopie dokumentů z jiných knihoven v počtu 226 ks. Naše
knihovna poslala do ostatních knihoven 314 dokumentů.

3.

Služby kroniky
Kronika je organizační součástí MK Ostrov a zachycuje všechny důležité události
města. V letošním roce jsme začali nově evidovat badatele, kteří využívají jejích
služeb – roční návštěvnost kroniky byla 261 badatelů, kterým bylo umožněno studovat
materiály a dokumenty. Kroniku navštěvují rovněž třídy ZŠ a podílí se také na
pořádání výstav, pořizuje fotodokumentaci a uspořádává sbírky kroniky. Vzhledem
k tomu, že kronikářka p. Walburga Mikešová pracuje pouze na
½ úvazek, je patrné,
že této práci věnuje mnohem více hodin a nebýt jejího zaujetí, tak by nebylo
myslitelné tento rozsah práce zvládnout.

4.

statistické údaje - ve sledovaném období dosáhla Městská knihovna Ostrov proti
loňskému roku zvýšených výsledků v počtu registrovaných čtenářů a celkovém počtu
výpůjček elektronických zdrojů a hudebních nosičů. Počet výpůjček na 1 čtenáře se
rovněž zvýšil - činní 63,98 knihovních jednotek na jednoho čtenáře. Pokles některých
ukazatelů je důsledkem uzavření knihovny, na dobu, která byla potřebná k opravám
suterénu:

Ukazatelé činnosti – čtenáři, návštěvnost, výpůjčky, akce
Počet čtenářů
(25,3 % z celkového počtu obyvatel)
Z toho dětí ve věku od 6 do 15 let
Počet návštěvníků
Počet výpůjček
Počet výpůjček jen knih
Počet výpůjček periodik a AV medií
Akce:
Počet akcí pro veřejnost
Počet účastníků

4.316
1.586
52.735
166.604
116.634
57.655

109
2.321

Rozbor výpůjček podle druhu dokumentů:
Knihy
65,39 % z celkového počtu výpůjček
AV médií
5,08 % z celkového počtu výpůjček
Periodik
28,81 % z celkového počtu výpůjček
Rozbor výpůjček podle tematického zaměření literatury (knihy a periodika):

Beletrie pro dospělé
Naučná pro dospělé
Beletrie pro děti
Naučná pro děti

71 871
52 697
20 083
32 679

57,59 % z výpůjček pro dospělé
31,63 % z výpůjček pro dospělé
61,46 % z výpůjček pro děti
38,54 % z výpůjček pro děti

Informační, rešeršní a rezervační služby:
Meziknihovní výpůjční služba
přijaté požadavky z jiných knihoven
vyřízené požadavky
požadované dokumenty od jiných
knihoven
přijaté dokumenty
Vyřízené rezervace z vlastního fondu

226
220
314
306
1 655

Internet + CD-ROMy:
Internet pro veřejnost jen dostupný ze 4 stanic (3 místa ve studovně, 1 místo v dětském
oddělení). Roční návštěvnost je 1528 uživatelů.
Práci s CD-ROMy je vyhrazena především pro mládež na 1 stanici. Počet uživatelů
nadále značně převyšuje kapacitu stanice. Požadavky jsou i na možnost vlastní práce
na PC – psaní referátů, zpráv, možnost získání počítačové gramotnosti, ale toto
prozatím nelze z prostorových a materiálových možností knihovny uživatelům
v potřebné míře umožnit.
Provoz:
Oddělení pro dospělé
Oddělené pro mládež
Čítárna a studovna
Hudební oddělení
Kronika
celkem

Počet hodin týdně
24
22
24
24
7
77

Počet hodin ročně
1248
1144
1248
1248
364
5252

Knihovní fond
Knihovna ve sledovaném období nakoupila a zpracovala následující knihovní fond:
Druh dokumentu
Knihy
AV media
Periodika
Brožury
Mapy
Elektronické zdroje
KJ celkem

Počet
2483 svazků
1362 nosičů
144 titulů/5069 svazků
302 svazků
60 ks
164
9440

Nákladová cena
365574,80
167893,27
43264,88
754,36
3058,96
4486,20
586032,47

Skutečná cena
477777,89
198801,29
139531,50
14315,30
3924,00
17087,00
851436,98

Knihovna má uzavřené smlouvy s knihkupci a dodavateli na poskytování rabatu při nákupu
knih. Průměrná výše rabatu se zvýšila na cca 32 % z prodejních cen.
Odepsáno z důvodů poškození, opotřebení a ztrát zjištěných při revizi bylo celkem 1725
svazků. V retro odpisu bylo vloženo celkem 2662 záznamů.
5.
propagace knihovny
Propagaci poskytovaných služeb a akcí přikládá MK Ostrov velký význam. Kromě výčtu
článků a informační oznámení, byla činnost vidět i díky kabelové televizi. Seznam článků je
jako samostatná příloha.
6.

vybavení knihovny HW a SW
V roce 2006 měla knihovna problémy s dosud neobměněným serverem a 3 stanicemi
na Internet pro veřejnost. K výměně dojde v n sledujícím roce.

7.

Granty a sponzoři
a) V roce 2006 uspěla knihovna s projektem na hudební oddělení u Duhové nadace ČEZ
získala 70.000,- Kč na nákup hudebních nosičů pro hudební oddělení. Dalšími
50.000,- Kč přispěla Západočeská plynárenská, a.s.
b) Hlavním sponzorem opravy suterénu byla Ostrovská teplárenská a.s., která se na této
rekonstrukci podílela částkou vyšší než 100.000,- Kč.
c) Další sponzorské příspěvky byly vždy formou věcných darů – drobných předmětů,
které byly použity pro děti na odměny do soutěží.

8.

Hospodaření městské knihovny Ostrov

Příjmy v Kč:
Půjčovné, pokuty
Internet
Informační servis
Ostatní výnosy
Čerpání RF
Kronika
Příspěvek zřizovatele
Příjmy celkem

Účelové sponzorské příspěvky na vybudování hudebního oddělení:
Ostrovská teplárenská a.s.
ČEZ – nadace Duhová paleta
Západočeská plynárenská, a.s.

225 444
14 536
253 483
12 983
82 100
40 000
3 000 000
3 628 546

256.000
136.000
70.000,50.000,-

Výdaje v Kč
Elektrická energie
Vodné stočné
Pára a ohřev TUV
Ostatní náklady
Obměna PC techniky
Čerpání RF
Odpisy
Opravy a udržování
Mzdy a odvody
Výdaje celkem

Zpracovala: Mgr. I. Leitnerová
V Ostrově 16. 2. 2006

39 000
3 516
129 960
915 972
80 000
82 100
74 880
29 075
2 163 120
3 557 277

Činnost knihovny v tisku:
MÚČKOVÁ, Jana
Městská knihovna Ostrov / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Roč.
8, č. 1 (2006), s. 4
regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - leden - akce - soutěže přednášky - informace
LEITNEROVÁ, Irena
Městská knihovna Ostrov / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -Roč. 8, č. 2 (2006), s. 3
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - akce soutěže - výročí - vznik - města - přednášky - informace
ZEDNÍK, Vladimír
Zájem o knihy roste : Krajské knihovně loni přibylo padesát tisíc
návštěvníků / Vladimír Zedník ; ilustrátor Lukáš Kuběna. -- In: Mladá
fronta dnes. -- Roč. 17, č. 29 (03.02.2006), s. 1/3/C : il.
Karlovarsko - regiony - Karlovy Vary - Ostrov - knihovny - Krajská knihovna
- Městská knihovna - čtenáři - knihy - internet - akce
V
V ostrovské knihovně mají lidé zájem o internet stejně jako o knihy. -- In:
Ostrovský měsíčník. -- Roč. 8, č. 3 (2006), s. 2
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - internet využití - veřejnost - knihy - čtenáři - zájmy - informace
LEITNEROVÁ, Irena
Březen - Měsíc Internetu v ostrovské knihovně : březnové akce pro širokou
veřejnost / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Roč. 8, č. 3
(2006), s. 2
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - akce - Měsíc
Internetu - Noc s Andersenem - soutěže - přednášky - Zeman, Lubomír architektura - města - otevření - nové - hudební - oddělení - informace
JANEČKOVÁ, Irena
Soutěžící dostali první otázky / Irena Janečková. -- In: Ostrovský
měsíčník. -- Roč. 8, č. 3 (2006), s. 2 : il.
Karlovarsko - regiony - Ostrov - Městský úřad - knihovny - Městská knihovna
- soutěže - Ostrovský reportér - slavnostní - zahájení - starostové Bureš, Jan
ČEPELÁKOVÁ, Zdeňka

Ostrovská domovní znamení / Zdeňka Čepeláková. -- In: Ostrovský měsíčník.
-- Roč. 8, č. 3 (2006), s. 11
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - besedy sídliště - domy - domovní - znamení - sgrafita - informace
LEITNEROVÁ, Irena
Městská knihovna v dubnu / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -Roč. 8, č. 4 (2006), s. 9
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - akce přednášky - nové - prostory - oddělení - hudební - poděkování - sponzoři informace
LEITNEROVÁ, Irena
Městská knihovna / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Roč. 8,
č. 5 (2006), s. 12
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - akce Bambiriáda - přednášky - nové - prostory - oddělení - hudební - pozvánky
LEITNEROVÁ, Irena
Městská knihovna / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Roč. 8,
č. 6 (2006), s. 13
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - červen akce - přednášky - dětské - filmové - festivaly - nové - prostory oddělení - hudební - pozvánky
LEITNEROVÁ, Irena
Městská knihovna / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Roč. 8,
č. 7 (2006), s. 4
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - červenec letní - provozy - děti - ruční - dílny - pozvánky - informace
LEITNEROVÁ, Irena
Městská knihovna / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Roč. 8,
č. 9 (2006), s. 12
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - září soutěže - spolupráce - Dům kultury - festivaly - informace
LEITNEROVÁ, Irena
Městská knihovna / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Roč. 8,
č. 10 (2006), s. 3
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - říjen Týden knihoven - akce - Den otevřených dveří - hudební - oddělení informace

LEITNEROVÁ, Irena
Knihovna slouží 24 hodin denně / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský
měsíčník. -- Roč. 8, č. 10 (2006), s. 3
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - služby informace
LEITNEROVÁ, Irena
Do půlnoci v knihovně / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -Roč. 8, č. 10 (2006), s. 3
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - říjen Týden knihoven - akce - informace
LEITNEROVÁ, Irena
Městská knihovna / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Roč. 8,
č. 11 (2006), s. 3
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - listopad akce - informace
LEITNEROVÁ, Irena
Městská knihovna / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Roč. 8,
č. 12 (2006), s. 3
Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská knihovna - prosinec akce - informace
KOZOHORSKÝ, Petr
Knihy dětem cizí nejsou / Petr Kozohorský. -- In: Karlovarské noviny. -Roč. 15, č. 263 (11.11.2006), s.11
Karlovarsko - regiony - Ostrov - Superčtenáři - knihovny - soutěže
KOZOHORSKÝ, Petr
/ Kozohorský, Petr ; Z obcí : Ostrov. -- In: Karlovarské noviny. -- Roč.
15, č. 275 (27.11.2006), s. 10
Karlovarsko - regiony - Ostrov - Městská - knihovny - hudební - vystoupení
- DRC

