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1.

Úvod
V letošním roce lze již bilancovat činnost knihovny v nových prostorách objektivněji než v loňském
roce, kdy podmínky pro hodnocení činnosti knihovny byly poněkud odlišné (promítalo se tam období
před přestěhováním a po přestěhování).
Již závěr minulého roku nám signalizoval, že je zapotřebí napřít síly k rozvoji dalších činnosti – tedy
nejen k půjčování knih. Došlo k počtu registrovaných čtenářů – nejčastěji uváděným důvodem pro
ukončení registrace byla vzdálenost od centra města, pracovní vytížení, atp.
Kromě tradičních knihovnických služeb jsme se tedy ve větší míře zaměřili na pořádání kulturně
vzdělávacích akcí pro nejširší veřejnost, nabízení donáškové služby pro seniory, zvýšení počtu
nakupování netradičního knihovního fondu – AV medií. Hlavním cílem bylo udržet stávající čtenáře,
získat nové a zajistit co největší návštěvnost knihovny. Díky těmto akcím celková návštěvnost knihovny
mírně stoupla.
Díky kvalitním online službám naštěstí nedošlo k poklesu počtu výpůjček, jen se změnila jejich
struktura, jak vyplývá z jejich analýzy.

2.

Služby knihovny
Rozšíření provozních hodin knihovny se osvědčilo. V oddělení pro dospělé, studovně a čítárně je
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 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, 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.
Do letošních výsledků knihovny se promítá několik aspektů:
a) Působení činnosti knihovny na novém místě a její vzdálenost od centra města
b) Denní pokles počtu návštěvníků čítárny
c) Snížení počtu registrovaných čtenářů
d) Možnost navštívit více oddělení knihovny při jedné návštěvě – využívají rodiny s malými dětmi
2.1.

klasické výpůjční služby – v letošním roce registrujeme 152.630 výpůjček. Zvýšení celkového počtu
o 3.836 (v roce 2012 - 148.794 knihovních jednotek) je způsobeno především vyšším počtem
prolongací výpůjček (3.291) tj. požadavkem na prodloužení výpůjčky. Prodlužování výpůjční lhůty
provádí čtenáři ve větší míře telefonicky nebo přes webové rozhraní ze svého čtenářského konta.
Nadále přetrvává trend zvyšování počtu výpůjček jiných druhů dokumentů (tedy CD, DVD) oproti
počtu půjčených knih. Této skutečnosti přizpůsobujeme nákup knihovního fondu. Výrazný pokles
výpůjček jsme zaznamenali u výpůjček periodik, způsobený právě poklesem návštěvnosti čítárny.

2.2.

Speciální služby knihovny
Služby spojené se Strategickým plánem rozvoje města Ostrov (dále jen SPRMO)
MK Ostrov naplňuje svou činností dílčí kapitoly SPRMO Ostrov jako součást poskytovaných
služeb nebo podporu ve formě spolupořadatelství.
1.1.1.1. Počítačové hodiny pro starší a pokročilé
 viz Služby pro seniory a handicapované občany
1.6.1.1. Podpora systému aktivní politiky zaměstnanosti dle aktuálních potřeb trhu práce
 viz Kurzy
1.7.2.1. Podpora místních společenských tradic Strategický plán rozvoje města Ostrov
 viz Akce pro mládež
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1.8.1.1 Podpora rodin s dětmi
 služby pro sociálně slabé rodiny
2.2.2.3. Podpora speciální pedagogiky
 viz Speciální služby pro děti
4.1.1.1. Podpora občanských organizací a jednotlivců aktivních v kultuře, sportu a zájmovém
vyžití
 viz Akce spolku zahrádkářů

Služby pro seniory a handicapované občany
 Vzhledem ke vzdálenosti knihovny od centra města zavedla knihovna pro seniory a imobilní občany
donáškovou službu knih. Podle požadavků čtenářů jsou připravovány malé soubory knih (tématické
nebo podle soupisu čtenářů) a pak dováženy jednotlivým čtenářům.
 1x měsíčně jezdí pracovnice se soubory knih do ostrovského Domova pro seniory Květinka a
půjčuje knihy přímo na místě. Této služby využívají i někteří senioři, kteří bydlí poblíž Domova
 V rámci volnočasových aktivit jezdí na exkurzi knihovny a krátkou dopolední návštěvu 2x ročně
klienti Domova důchodců z Perninku. Do knihovny je přiváží malý mikrobus. Na tuto návštěvu se
klienti domova vždy velmi těší a o své zážitky se dělí s ostatními obyvateli Domova.

posezení po exkurzi





i

Počítačové hodiny pro starší a pokročilé jsou součástí programu SPRMO , kap. 1.1.1.1 a kurzy
počítačové gramotnosti pro seniory jsou pořádány 2x ročně. Specifická je skutečnost, že školení
probíhá převážně individuálně – každý senior má svého školitele. Lektory pro tuto činnost
získáváme z řad studentů Gymnázia Ostrov nebo Střední průmyslové školy Ostrov.
Pro nevidomé a slabozraké občany je vyhrazena část fondu v Hudebním oddělení. Nakupujeme
zvukové knihy, pořádáme ukázkové poslechy a spolupracujeme s Tyfloservisem Ostrov.

Speciální služby pro děti
V návaznosti na SPRMO, kap. 2.2.2.3. Podpora speciální pedagogiky pořádáme výukové lekce pro žáky speciální
školy. Základní škola praktická a základní škola speciální navštěvuje pravidelně se svými žáky dětské oddělení.
Lekce pro tyto děti jsou jim přizpůsobeny přímo na míru a využíváme
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Vánoční návštěva

také SW MENTIO, určený právě pro tyto žáky. Podle vyjádření pedagogů mají tyto lekce pro děti velký význam a
pomáhají jim v práci s těmito žáky. Program Mentio si mohou děti vyzkoušet i odpoledne v doprovodu rodičů.
Služby pro sociálně slabé rodiny
Pro tuto skupinu našich uživatelů má knihovna zavedenou zvýhodněnou registraci. Rodinný příslušník (např.
sourozenec) platí poloviční registrační poplatek. U dětí z dětského domova může být dalšímu příslušníku rodiny
poplatek prominut.
Akce spolku zahrádkářů

V letošním roce byla knihovna spolupořadatelem 4. Krajské výstavy ovoce, zeleniny a květin, kterou pořádal
ostrovský Český zahrádkářský svaz Ostrov. Tato výstava přilákala velké množství ostrovských občanů.

2.3.

rešeršní, informační a online 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.
Online služby a návštěvnost webu (www.mkostrov.cz) vzrostla na celkový počet 15.531 uživatelů.
Uživatelům slouží nový fulltextový online katalog Carmen/OPAC.2 a klasický katalog Clavius.
V obou katalozích bylo provedeno celkem 173.201 vyhledávání.

Vývoj elektronických služeb - porovnání 2011/2012
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Využití www katalogu Clavius
ROK
2012

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM

Počet
dotazů
(hledání)
11109
9201
9336
8875
10384
10024
6950
6820
15686
24690
22073
6571
141719

Počet vstupů do katalogu
z prostoru
knihovny
1115
1094
1224
1008
1081
907
768
777
923
1093
1054
752
11796

z prostoru
mimo knihovnu
274
232
270
282
236
169
201
172
177
253
244
188
2698
14494

Počet vstupů do už. konta
z prostoru
knihovny
35
51
45
32
44
36
53
47
49
53
49
48
542

z prostoru
mimo knihovnu
86
72
70
89
71
75
89
60
77
79
105
80
953
1495

Využití www katalogu Carmen

2.4.

rezervační a meziknihovní služby – důležitá služba sloužící k uspokojení čtenářských požadavků.
Rezervace souvisí s naším vlastním fondem, v letošním roce jsme díky online službám
zaregistrovali nárůst požadavků na rezervace dokumentů. Celkem jsme jich vyřídili 1900.
Prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby jsme zajistili pro naše čtenáře knihy i fotokopie
dokumentů z jiných knihoven v počtu 218 ks, naše knihovna poskytla své dokumenty pro 365
žadatelů z jiných knihoven. Skutečnost, že počet poskytnutých dokumentů je vyšší než počet
požadovaných dokumentů, svědčí o kvalitní práci akvizičního oddělení a dobré skladbě našeho
knihovního fondu.
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2.5.

školící centrum
je vybavené dataprojektorem, interaktivní tabulí, samostatným serverem a dvanácti notebooky.
Kapacita školícího centra byla využívána průběžně po celý rok – kromě tradičních kurzů počítačové
gramotnosti, které pořádá MK Ostrov, zde proběhly kurzy pořádané Úřadem práce, dvoudenní
setkání servisních bodů AKS Clavius z celé ČR, prostor pro své akce využil také Městský úřad
Ostrov.

3.

Činnost a služby kroniky
Kronika města je nedílnou součástí městské knihovny včetně badatelny. Mimo zápisu do kroniky se
kronikářka zúčastňovala celoměstských akcí a pořizovala fotodokumentaci. Za tím účelem byl pořízen
v měsíci prosinci nový kvalitní fotoaparát z prostředků města Ostrova.
Kroniku v průběhu roku navštěvovali badatelé, většinou za účelem vyhledávání materiálů a fotek
týkajících se historie města a městských památek. S kronikářkou aktivně spolupracují aktivisté –
badatelé, kteří si při společném setkání vytyčují badatelské práce dalšího roku (články do Ostrovského
měsíčníku, historické souvislosti s německým příhraničím, 2. světová válka, četnictvo, zpracování CD
z pohlednic a fotografií „ Ostrov dříve a dnes“. Výborná byla, jako každoročně, spolupráce se Spolkem
přátel města Ostrova, který v letošním roce připravil výstavu „Sport v Ostrově“, kde byly použity
vesměs materiály z kroniky a výstavu fotografií Dalibora Stacha.
Kroniku v letošním roce navštívily třídy základní školy nižšího stupně gymnázia, kde se žáci při besedě
seznámili s prací kronikářky, prohlédli si starší kroniky a přílohy.
Častými návštěvníky byli i v letošním roce studenti ostrovského gymnázia a středních škol z regionu,
kteří zpracovávali seminární práce a to především z historie našeho města. Poskytovány byly podklady
některým studentům z vysoké školy. (Např. studentka oboru bohemistiky z jihočeské univerzity ke své
diplomové práci získala v kronice uliční názvosloví do roku 1945, názvy po roce 1945 a nové názvy).
Poskytovány byly podklady k J.K.F. Fischerovi a o piaristech v Ostrově k seminární práci studentce
vysoké školy v Plzni a další).
Kronikářka se zúčastnila v tomto roce, v rámci projektu Síť – dialog generací 2011 – 2013, návštěvy v
italském městě Volterra a francouzském městě Mende (fotodokumentace, článek).
Jako každoročně se zúčastnila „Krajského semináře kronikářů“, který se uskutečnil v Muzeu v Chebu.
V květnu byla kronikářka nominována v rámci I. ročníku „Městské ceny „Ď“ Ostrov“. Pravidelně se
účastnila tiskových konferencí pořádané Městským úřadem Ostrova, jednání komise pro propagaci a
historickou paměť města, jejíž je členkou.
Kroniku v průběhu roku navštívili i zahraniční návštěvníci. V měsíci srpnu přijelo kolem 50
návštěvníků, včetně starosty z města Lauenburg, související historicky s naším městem. V Oranžerii
v městské knihovně je přivítal starosta města Bc. Pavel Čekan a poté si prohlédli památky našeho
města. Jako každoročně i letos kroniku navštívili členové krajanského spolku Heimatverband
Schlackenwerth, do kroniky zavítali i občasní návštěvníci z Německa, kteří si chtěli prohlédnout
městskou knihovnu. Kroniku také navštívila delegace z Číny.
Občané Ostrova v průběhu roku předali do kroniky některé fotomateriály z doby budování nového
Ostrova či další fotografie z dění v Ostrově.

4.

statistické údaje
- údaje za sledované období jsou ovlivněny již výše uvedenými faktory v bodě 2 výroční zprávy.
Porovnání jednotlivých ukazatelů je znázorněno v grafech.

7

4.1.

Hlavní ukazatelé činnosti – čtenáři, návštěvnost, výpůjčky, akce

Počet registrovaných čtenářů
(15,82 % 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

2.825
1.020
65.033
152.630
105.700
46.930
242
12.129

Základní údaje o činnost v grafech (pro názornost vývoje zpracován přehled za 2008 – 2012)

Celkový počet registrovaných čtenářů:

Vývoj počtu čtenářů v MK Ostrov 2008-2012
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Tento graf zachycuje pokles registrovaných čtenářů z důvodů uvedených v bodě 2 výroční zprávy. Nově
registrovaní čtenáři nenahradili úbytek neobnovených registrací z předchozích let.

8

Vývoj počtu dětských čtenářů:

Na počtu registrovaných dětí do 15 let má obrovský podíl spolupráce MK Ostrov a pedagogy základních škol
v Ostrově. Pro mateřské i základní školy jsou v dopoledních hodinách pořádány vzdělávací a literární akce. Po
jejím ukončení je dětem vždy dán prostor k výměně vypůjčených knih. V odpoledních hodinách navštěvují
dětské oddělení spíše starší děti (cca od 10 let věku), mladší děti pouze v doprovodu rodičů, takže jejich
návštěvnost není příliš vysoká.

Celkový počet výpůjček MK Ostrov:

Vývoj počtu výpůjček v MK Ostrov 2008-2012
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Na zvýšeném počtu výpůjček má velký vliv zvýšení počtu prolongací (prodlužování) výpůjček. K prodlužování ve
vyšší míře využívají čtenáři online přístupu do svého čtenářského konta přes webové rozhraní.

9

Rozbor výpůjček podle druhu dokumentů:
Knihy
AV média
Periodik

69,25 % z celkového počtu výpůjček
12,41 % z celkového počtu výpůjček
18,34 % z celkového počtu výpůjček

Rozbor výpůjček podle tematického zaměření literatury (pouze knihy):
Beletrie pro dospělé: 64.156
Naučná pro dospělé: 17.499
Beletrie pro děti:
18.377
Naučná pro děti:
5.668

42.03 % z celkového počtu výpůjček knih
11,46 % z celkového počtu výpůjček knih
12,04 % z celkového počtu výpůjček knih
3,71 % z celkového počtu výpůjček knih

Dospělým čtenářům půjčeno 81.655 knih, dětem 24.045 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

257
365
218

přijaté dokumenty

216

Vyřízené rezervace z vlastního fondu

1 900

Provoz:
Počet hodin týdně

Počet hodin ročně

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

37,5
28,5
37,5
28,5
7

1950
1482
1950
1482
364

Celkový počet hodin

139

7.228 provozních hodin

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

Počet
2601 svazků
534 nosičů
6435 svazků
318 svazků
17 ks
18 ks
80 ks
10003

Nákladová cena
390.472
43.477
136.750
3.257
442
0
4.075
578.474

Skutečná cena
556.900
55.137
157.498
8.266
1.630
29
10.675
790.136

Knihovna má uzavřené smlouvy s knihkupci a dodavateli na poskytování rabatu při nákupu knih. Průměrná výše
rabatu se v roce 2012 pohybovala nadále okolo cca 26 % z prodejních cen. Díky tomu činí rozdíl mezi skutečnou
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a pořizovací cenou knihovního fondu 211.662,- Kč a bylo možné zakoupit dostatečný počet knihovních
jednotek.
Odepsáno z důvodů poškození, opotřebení a ztrát bylo celkem 827 svazků. V retro odpisu bylo vloženo celkem
3826 záznamů.

5.

Propagace knihovny a akce pro veřejnost:
Propagace:
Svou činnost knihovna propaguje prostřednictvím médií (zasíláním příspěvků do Ostrovského
měsíčníku, Karlovarského deníku, Kamelotu, kabelové televizi atd.). Naše akce jsou také součástí
Ostrovského kulturního kalendáře. Další formy propagace - rozesílání pozvánek, vylepováním plakátů,
rozesíláním informačních SMS a e-mailů jednotlivcům nebo do škol.
Akce:
Počet akcí pro veřejnost
Počet účastníků

242
12.129

Výběr z akcí:
 Internetové kurzy pro seniory a začátečníky, literární, cestopisné a historické přednášky,
doprovodná akce k Dětskému televiznímu a filmovému festivalu Oty Hofmana, Vánoční
koncert ZUŠ Ostrov, Superčtenáři 2012, Loučení s prázdninami, Pasování prvňáčků na
čtenáře, Řád zlaté knihy, Kamarádka knihovna, autorské čtení Ludmily Křivancové – Papiňák,
kurzy starých řemesel …

další foto na www. mkostrov.cz

12



Ve výstavní síni se konaly koncerty pěveckých sborů - Orbis Pictus, Vokální harmonie (Hradec
Králové), Cantica bagatela a výstavy např. Toulky přírodou, Divočina v obrazech…

Orbis pictus

Velikonoční koncert

Divočina v obrazech



Účast na celostátních akcích – BMČ, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Magnesia Litera



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
Finanční prostředky vynakládané na SW se týkají především updatu současného SW vybavení a na
úhradu prodloužení licencí – např. Keria, antivirového programu, účetního a mzdového SW.
6.2 HW
Součástí projektu Historický Ostrov II, bylo rovněž HW vybavení knihovny. V současné době má
knihovna stále špičkové HW vybavení.

7.

Granty, dary






V roce 2012 získala MK Ostrov grant ve výši 27.000,- z dotačního titulu VISK9, vyhlášeného
Ministerstvem kultury ČR na prostředky na úhradu OON prováděných prací. Knihovna se tak
aktivně zapojila do dodávání záznamů do NK ČR – samostatné databáze národních autorit.
Dar ve výši 15.000,- Kč poskytla knihovně Nemos plus, s.r.o na nákup zvukových knih.
Nepeněžní dary – drobné odměny - do soutěží pro dětské čtenáře poskytly následující
organizace: Nemos plus, Ostrovská teplárenská a ČSOB Ostrov.
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8.

Hospodaření městské knihovny Ostrov

Příjmy v Kč:

Půjčovné, pokuty
Informační servis
Ostatní výnosy
Příspěvek z Úřadu práce
Kronika
Příspěvek zřizovatele
Použití RF
Fond odměn
Dotace MK ČR
Čerpání investičního fondu
Počítačové hodiny
Dotace MK ČR
Příjmy celkem

263.374
254.693
66.061
33.660
15.000
6.325.000
126.623
67.473
48.000
87.210
20.000
27.000
7.198.884

Výdaje v Kč:

Elektrická energie
Vodné stočné
Pára a ohřev TUV
Ostatní náklady
Fond odměn
Dotace MK ČR
Příspěvek z Úřadu práce
Odpisy
Kronika města
Opravy a udržování
Mzdy a odvody
Počítačové hodiny
Čerpání RF
Výdaje celkem

9.

204.082
26.103
580.509
1.495.860
67.473
27.000
33.660
106.923
15.000
1.841
4.353.000
20.000
26.623
6.958.074

Knihovna v tisku a médiích
viz www.mkostrov.cz

Zpracovala: Mgr. I. Leitnerová
V Ostrově 28. 2. 2012

14

