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1.

Změna sídla knihovny
V průběhu roku 2011 došlo ke zcela zásadní změně. MK Ostrov se
přestěhovala do nově zrekonstruované budovy Paláce princů. Celá
rekonstrukce proběhla díky projektu Historický Ostrov II. a financovaná byla
z prostředků Evropské unie. Náklady na vlastní rekonstrukci a vybavení
budovy dosáhly výše cca 80.000.000,- Kč. 15. 7. 2011 byl poslední provozní
den pro veřejnost ve staré budově na Lidické ulici 1036. Ke slavnostnímu
zahájení provozu v Zámeckém parku 224 došlo 1. 9. 2011
1.1.

1.2.

2.

Technická příprava na stěhování:
Od počátku března se započalo s přebalováním, přeznačováním a
označováním dokumentů RFID čipy. Dále bylo nutné tyto čipy aktivovat na
speciálním zařízení. Všechny tyto práce probíhaly bez omezení provozu
pro čtenáře. Vzhledem k pořizovací ceně RFID čipů se čipovaly pouze
knihovní svazky. Periodika ne, vzhledem k tomu, že knihovna nemá
archivní povinnost a starší ročníky periodik se odváží do sběru. Byly by to
nehospodárně vynaložené finanční prostředky. Celkem jsme takto
očipovali cca 36 124 svazků knih. Se všemi svazky tak bylo provedeno
144.496 pracovních úkonů.
V průběhu března – června jsme shromažďovali kartonové obaly od
banánů na přepravu knih. Od 16. 7. jsme vázali knihy do balíčků a vkládali
je do připravených krabic a zelinářských přepravek a balili i ostatní archivní
a knihovnické materiály.
V nové budově se zatím pokračovalo v odstraňování vad a nedodělků.
Zároveň se již budovala počítačová síť, instaloval a ladil software.
Fyzické stěhování knihovny
Fyzické stěhování knihovny do nových prostor bylo zahájeno 15. 8. 2011.
První najatá stěhovací firma byla vyhozena vzhledem k absolutně
neprofesionálnímu přístupu. Druhá firma již splňovala naše požadavky a
byl zahájen (bohužel se zpožděním) přesun knihovního fondu knihovny. Při
rozmisťování fondu nám pomáhali brigádníci z řad studentů a také
kolegyně a kolega s Městské knihovny Chodov. Průběžně se také
testovala počítačová síť, funkčnost další techniky – zabezpečovací systém,
detekční brány, informační kiosky, atd. Kromě toho bylo zapotřebí
zvládnout veškerou administrativu spojenou se změnou sídla organizace.
Díky obrovskému úsilí a pracovnímu nasazení (letní dovolená nebyla) se
vše podařilo zvládnout a 1. 9. 2011 byl slavnostně zahájen provoz pro
veřejnost.

Služby knihovny
V tomto roce došlo k rozšíření provozních hodin knihovny. V oddělení pro
dospělé, studovně a čítárně je nově otevřeno každý den kromě neděle již od
9.00 hodin. Na přání maminek s malými dětmi jsme přidali také dopolední
povozní hodiny v dětském oddělení a v Audio oddělení – otevřeno je nyní také
3x týdně (včetně soboty) od 9.00. Další dopolední hodiny v těchto odděleních
přidávat nelze, protože by nebylo možné provádět akce pro školy a školky.
Odpolední provozní hodny jsou stejné pro všechna oddělení – tedy PO, ÚT,
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ČT a PÁ od 13.00 do 18.00. Sobotní provoz je také shodný od 9.00 do 11.30
hod.
Služby knihovny jsou nadále dostupné občanům města 6 dní v týdnu (kromě
neděle) celkem 37,5 hodin týdně (ročně studovna čítárna 1950 hodin,
oddělení pro dospělé 1950, Audio 1482 a dětské oddělení 1482 hodin).
V těchto údajích nejsou zahrnuty hodiny věnované odpoledním akcím pro
veřejnost.
Toto rozšíření provozní doby čtenáři hodnotí kladně.
Do letošních výsledků knihovny se promítá několik aspektů:
a) Uzavření provozu knihovny pro veřejnost v celkové délce 2,5 měsíce
b) Vysoký podíl výpůjček čtenářů, kteří se nám tímto způsobem snažili
pomoci při stěhování knihovny
c) Zvědavost, jak vypadá nová knihovna, se promítla do počtu návštěvníků
2.1.

klasické výpůjční služby – v letošním roce se pokles celkového počtu
výpůjček zastavil na stejné úrovni. Celkem to bylo 148.794 knihovních
jednotek. Objevuje se trend zvyšování počtu jiných druhů dokumentů (tedy
CD, DVD) oproti počtu půjčených knih. Této skutečnosti přizpůsobujeme
nákup knihovního fondu.

2.2.

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. Díky dotačnímu titulu Ministerstva kultury ČR - VISK8 –
byl získán i neplacený přístup do databází ČTK a Anopressu. Tyto
databáze jsou přístupné pouze z knihovny. V roce 2011 bylo evidováno
24.708 vstupů do online katalogu a do databází. Náš web
(www.mkostrov.cz) navštívilo celkem 10.707 uživatelů. Uživatelům slouží i
nový fulltextový online katalog Carmen /OPAC.2

2.3.

rezervační a meziknihovní služby – důležitá služba sloužící k uspokojení
čtenářských požadavků. Rezervace souvisí s naším vlastním fondem,
celkem jsme jich vyřídili celkem 1630. Prostřednictvím Meziknihovní
výpůjční služby jsme zajistili pro naše čtenáře knihy i fotokopie dokumentů
z jiných knihoven v počtu 214 ks, naše knihovna poskytla své dokumenty
pro 205 žadatelů z jiných knihoven.

2.4.

školící centrum
je vybavené dataprojektorem, interaktivní tabulí, samostatným serverem a
dvanácti notebooky. Již v říjnu zde proběhlo školení knihovního systému
Clavius pro knihovníky z karlovarského a sokolovského kraje, následovalo
školení tvorby autoritních záznamů PhDr. Zdeňka Bártla z NK ČR (také pro
zájemce z řad odborníků), v prosinci proběhly kurzy MS WORD 2010 pro
začátečníky.
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3.

Činnost a služby kroniky
V tomto roce se v letních měsících kronika přestěhovala z Domu kultury
s Městskou knihovnou do Paláce princů. Kronika zde získala důstojné prostory
pro badatelskou činnost a pro vlastní práci. Kronikářka je členkou komise pro
propagaci a historickou paměť města a členkou redakční rady Ostrovského
měsíčníku. Pravidelně se zúčastňovala tiskových besed pořádaných
Městským úřadem Ostrov.
Průběžně pořizovala kronikářka
chronologické zápisy do kroniky,
zúčastňovala se všech celoměstských akcí a pořizovala fotodokumentaci,
která tvoří přílohu zápisu do kroniky. Mezi významné akce byla návštěva
prezidenta Václava Klause s chotí, Jáchymovské peklo, klášterní slav nosti,
Varhanní jaro, Setkání pamětníků, Dětský filmový a televizní festival Oty
Hofmana, rozsvícení vánočního stromu, adventní koncerty, divadla, farmářské
trhy a další akce pořádané Městskou knihovnou v oranžerii Paláce princů a
v bývalé městské knihovně.
Dne 2. prosince se na základě pozvání prezidentky hnutí Stonožka paní Běly
Jensen zúčastnila mše svaté v katedrále sv. Víta v Praze, společně s žáky
Základní školy Májová Ostrov a pořídila zde fotodokumentaci.
V průběhu celého roku 2011 navštěvovali kroniku badatelé za účelem získání
některých informací nebo studenti zde získávali podklady pro seminární a
bakalářské práce a to především o historii našeho města. Největší zájem byl
z řad studentů Gymnázia Ostrov.
Kroniku také navštívili zahraniční hosté z partnerského města Rastattu a
Wunsiedlu a zajímavé bylo i setkání s historičkou Danou Oppelt z Lauenburgu,
která navštívila kroniku a seznámila se s historickými památkami našeho
města, která spojují rod Sachsen-Lauenburg a Ostrov.
Kronika města
v průběhu roku získala od bývalých občanů různou fotodokumentaci a
písemné materiály. Kroniku navštěvují pravidelně ( 2 x ročně) členové
krajanského spolku Heimatverband, kteří mají sídlo v Rastattu.
Kronika úzce spolupracuje se Spolkem přátel města a i v tomto roce se
kronikářka spolupodílela na zpracování výstavy „ 20 let partnerství Ostrov –
Rastatt“.
Součástí práce kronikářky byly i besedy nad kronikou. Od měsíce září
pravidelně základní školy i studenti gymnázia navštívili Městskou knihovnu a
v rámci prohlídky a pořádaných besed navštívili kroniku, kde byli seznámeni
s prací kroniky, prohlédli si některé kroniky a přílohy.
Celkem navštívilo kroniku 440 návštěvníků ( bez žáků a studentů, kteří přišli
na besedu)
V měsíci listopadu se zúčastnila semináře kronikářů a v soutěži kronik za rok
2010 získala 3. místo.
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4.

statistické údaje
- údaje za sledované období jsou ovlivněny jak uzavřením knihovny po dobu
2,5 měsíců z důvodů stěhování do nových prostor, tak zvědavostí občanů
Ostrova. Objektivní zhodnocení nárůstu nebo poklesu v jednotlivých
ukazatelích není tedy možné. Lze jen konstatovat, že do knihovny našla cestu
řada nových čtenářů, ale bohužel jich také řada ubyla. Proto tyto základní
ukazatelé nejsou komentovány.
4.1.

Hlavní ukazatelé činnosti – čtenáři, návštěvnost, výpůjčky, akce

Počet čtenářů
(27,38 % z celkového počtu obyvatel)
Z toho dětí ve věku od 6 do 15 let
Počet fyzických návštěvníků
Počet výpůjček
Počet výpůjček jen knih
Počet výpůjček ostatní dokumenty (periodika, mapy, AV
media)
Akce pro mládež a veřejnost
Počet návštěvníků akcí

4.894
1.815
57.538
148.794
100.553
48.241
202
7.038

Základní údaje o činnost v grafech (pro názornost vývoje zpracován přehled za 2007 – 2011)

Celkový počet registrovaných čtenářů:
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Vývoj počtu dětských čtenářů:

Celkový počet výpůjček MK Ostrov:
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Rozbor výpůjček podle druhu dokumentů:
54 % z celkového počtu výpůjček
20 % z celkového počtu výpůjček
26 % z celkového počtu výpůjček

Knihy
AV média
Periodik

Struktura výpůjček podle druhu dokumentu
26%

54%

20%

knihy

periodika
ostatní

Rozbor výpůjček podle tematického zaměření literatury (pouze knihy):
Beletrie pro dospělé: 58.726
Naučná pro dospělé: 16.435
Beletrie pro děti:
19.050
Naučná pro děti:
6.342

39,47 % z celkového počtu výpůjček knih
11,05 % z celkového počtu výpůjček knih
12,80 % z celkového počtu výpůjček knih
4,26 % z celkového počtu výpůjček knih
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4.2.

Informační, rešeršní a rezervační služby:
zájem uživatelů o informační, rešeršní a meziknihovní výpůjční
služby se v návaznosti na vyšší ceny knih zvyšuje
počet rezervací z fondu knihovny – knihy kupujeme pouze po
jednom výtisku (z finančních důvodů) – nižší z důvodů uzavření
knihovny
zvýšený zájem je o online služby- kromě vstupu do našich
databází umožňujeme online přístup do databází: SKAT, Caslin,
JIB, MVS a do databází Krajské knihovny Karlovy Vary, Městské
knihovny Karlovy Vary a do databází knihkupců a nakladatelů
další online databáze jsou přístupny pouze z prostoru knihovny –
jsou dostupné pouze přes registraci a heslo.

-

-

-

Meziknihovní výpůjční služba
přijaté požadavky z jiných knihoven
vyřízené požadavky
požadované dokumenty od jiných knihoven

275
275
250

přijaté dokumenty

214

Vyřízené rezervace z vlastního fondu

1 630

Provoz:
Počet hodin ročně

Oddělení pro dospělé
Oddělené pro mládež
Čítárna a studovna
Hudební oddělení
Kronika

Počet hodin
týdně
37,5
28,5
37,5
28,5
7

Celkový počet hodin

139

7.228 provozních hodin

1950
1482
1950
1482
364

Knihovní fond
Knihovna ve sledovaném období nakoupila a zpracovala následující knihovní fond:
Druh dokumentu

Počet

Knihy
AV media
Periodika
Brožury
Hudebniny
Mapy
Elektronické zdroje
KJ celkem

2961 svazků
519 nosičů
4514 svazků
248 svazků
21 ks
2 ks
117 ks
8.382

Nákladová
cena
438.403
41.434
86.679
6.093
2.887
129
600
576.225

Skutečná cena
639.276
58.864
114.999
11.488
2.971
129
11.100
838.827
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Knihovna má uzavřené smlouvy s knihkupci a dodavateli na poskytování rabatu při
nákupu knih. Průměrná výše rabatu se v roce 2011 pohybovala stále okolo cca 26 %
z prodejních cen. Díky tomu činí rozdíl mezi skutečnou a pořizovací cenou
knihovního fondu 262.603,- Kč a bylo možné zakoupit dostatečný počet knihovních
jednotek.
Odepsáno z důvodů poškození, opotřebení a ztrát bylo celkem 867 svazků. V retro
odpisu bylo vloženo celkem 3826 záznamů.

5.

Propagace knihovny a akce pro veřejnost:
Svou činnost se snaží knihovna propagovat prostřednictvím médií (zasíláním
příspěvků do Ostrovského měsíčníku, Karlovarského deníku, kabelové televizi
atd.), rozesíláním pozvánek, vylepováním plakátů, rozesíláním informačních
SMS a e-mailů jednotlivcům nebo do škol.
Akce:
Počet akcí pro veřejnost
Počet účastníků

202
7.038



Internetové kurzy pro seniory a začátečníky – březen, říjen, cestopisné
a historické přednášky, doprovodná akce k Dětskému televiznímu a
filmovému festivalu Oty Hofmana, Vánoční koncert ZUŠ Ostrov,
Superčtenáři 2011
 Účast na celostátních akcích – BMI, Bambiriáda, Noc s Andersenem,
Týden knihoven, Kniha mého srdce
 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.
Přehled všech akcí na www.mkostrov.cz

6.

Vybavení knihovny HW a SW
6.1 SW
V roce 2011 uspěla knihovna v dotačním řízení Ministerstva kultury ČR a
získala grant ve výši 48.000,- Kč na Sjednocení databáze autorit s databází
autorit NK ČR. Z grantu byl zakoupen SW – aktivní klient Z39.50 pro přenos
záznamů do NK ČR a vyplaceny OON za provedené práce.
6.2 HW
Součástí projektu Historický Ostrov II, bylo rovněž HW vybavení knihovny.
V současné době má knihovna špičkové HW vybavení
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7.

Granty
 V roce 2011 získala MK Ostrov grant ve výši 48.000,- z dotačního titulu
VISK9, vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR na pořízení aktivního
klienta Z339.50 a prostředky na úhradu OON prováděných prací.
Knihovna se tak aktivně zapojila do dodávání záznamů do NK ČR –
samostatné databáze národních autorit.
.
 Zapojením MK Ostrov do Projektu Operačního programu „Lidské zdroje
a zaměstnanost“ (Unie zaměstnavatelských svazů) zvyšujeme
kvalifikaci našich pracovníků

8.

Hospodaření městské knihovny Ostrov

Příjmy v Kč:
Půjčovné, pokuty
Informační servis
Ostatní výnosy
Příspěvek z Úřadu práce
Kronika
Příspěvek zřizovatele
Použití RF
Použití RF knihy
Dotace MK ČR
Čerpání investičního fondu
Počítačové hodiny
Dotace na stěhování
Příjmy celkem

231.565
216.281
79.480
96.480
15.000
5.413.000
9.593
12.806
48.000
87.210
20.000
70.000
6.299.415

Výdaje v Kč:
Elektrická energie
Vodné stočné
Pára a ohřev TUV
Ostatní náklady
Čerpání IF
Dotace na stěhování
Dotace MK ČR
Příspěvek z Úřadu práce
Odpisy
Kronika města
Opravy a udržování
Mzdy a odvody
Počítačové hodiny
Čerpání RF
Výdaje celkem

216.740
15.716
432.677
1.274.039
87.210
70.000
48.000
96.480
97.112
17.266
29.819
3.624.679
20.000
12.806
6.042.544

11

9.

Knihovna v tisku
Přehled tiskových zpráv o MK Ostrov za rok 2012
KDE
Kde si půjčit knihu? V Paláci princů. -- In: Mladá fronta Dnes Karlovarské vydání. -- Roč. 22, č. 5(07.01.2011), s. B/1
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - Palác Princů - Městská
knihovna - knihovny - rekonstrukce - kolaudace - zajímavosti - informace
PALÁC
Palác princů se brzy přemění v knihovnu. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 25
(31.01.2011), s. 2
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - Městská knihovna - Palác
Princů - knihovny - stěhování - prostory - rekonstrukce - projekty financování - Regionální operační program - zajímavosti - informace
MAŇHALOVÁ, Veronika
Přestavba paláce vrcholí : Ostrovská městská knihovna se připravuje na
velké stěhování. Od 1. září začne fungovat v nových prostorách / Veronika
Maňhalová. -- In: Mladá fronta Dnes - Karlovarské vydání. -- Roč. 22, č. 98
(27. 04. 2011), s. B/4
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská
knihovna - Palác Princů - prostory - rekonstrukce - stěhování - provoz zahájení - informace
V
V Paláci princů se finišuje. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 141
(16.06.2011), s. 3
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - Městská knihovna knihovny - Palác Princů - objekty - rekonstrukce - opravy - dokončení stěhování - finanční - náklady - informace
PALÁC
Palác princů se změnil v knihovnu. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 153
(30.06.2011), s. 2
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovna - Městská
knihovna - Palác Princů - knihovny - prostory - rekonstrukce - stěhování informace
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MÍSTO
Místo princů se do paláce nastěhuje ostrovská knihovna. -- In: Mladá fronta
Dnes - Karlovarské vydání. -- Roč. 22, č. 155 (02.07.2011), s. B/2
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - Městská knihovna - Palác
Princů - knihovny - prostory - historie - rekonstrukce - stěhování termíny - informace
KALINOVÁ, Ivana
Palác princů je historickou a úžasnou dominantou Ostrova : rekonstrukce
tohoto objektu byla dokončena a s ní i projekt Historický Ostrov / Ivana
Kalinová. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 167 (19.07.2011), s. 3
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - Historický Ostrov Palác Princů - Městská knihovna - knihovny - rekonstrukce - stěhování veřejnost - služby - nabídky - zajímavosti - plány - informace
FÜRBACHOVÁ, Alexandra
Palác princů se skví novotou / Alexandra Fürbachová. -- In: Ostrovský
měsíčník. -- Roč. 13, č. 8 (2011), s. 2
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - Historický Ostrov Palác Princů - Městská knihovna - knihovny - rekonstrukce - etapy dokončení - finanční - náklady - město - rozpočet - Evropská unie - dotace
- informace
LEITNEROVÁ, Irena, 1953Městská knihovna Ostrov / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -Roč. 13, č. 9 (2011), s. 1-2
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - Palác Princů - Městská
knihovna - knihovny - novinky - informace - zajímavosti - pozvánky
LEITNEROVÁ, Irena, 1953Městská knihovna Ostrov / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -Roč. 13, č. 10 (2011), s. 4
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská
knihovna - Palác Princů - novinky - informace - zajímavosti - besedy pozvánky
LEITNEROVÁ, Irena, 1953Městská knihovna Ostrov / Irena Leitnerová : Mikulášká nadílka pro seniory.
-- In: Ostrovský měsíčník. -- Roč. 13, č. 12 (2011), s. 3
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - Palác Princů - Městská
knihovna - knihovny - novinky - informace - zajímavosti - pozvánky Mikuláš - senioři - počítače - kurzy - výstavy - Vánoce - koncerty -
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LEITNEROVÁ, Irena, 1953Soutěž Superčtenář již posedmé / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský
měsíčník. -- Roč. 13, č. 12 (2011), s. 3
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - knihovny - Městská
knihovna - Palác Princů - školy - děti - kategorie - soutěže - výsledky informace
KOPŘIVA, Jakub
Ředitelka si přeje, aby knihovna sloužila jako centrum volného času :
vedení knihovny plánuje pravidelně pořádat zajímavé besedy, přednášky a
soutěže / Jakub Kopřiva. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 198 (24.08.2011),
s. 2
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov - Městská knihovna - Palác
Princů - knihovny - stěhování - otevření - besedy - přednášky - soutěže otevírací - doba - novinky - zajímavosti - informace

Zpracovala: Mgr. I. Leitnerová
V Ostrově 28. 2. 2011
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