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1.

Úvod

V letošním roce lze konstatovat, že knihovna si vybudovala velmi dobré postavení v kulturním životě občanů
města. Ve velké míře toho knihovna dosáhla i rozšířením nabízených činností, které jsme kromě tradičních
knihovnických služeb ve větší míře zaměřili na pořádání kulturně vzdělávacích akcí pro nejširší veřejnost,
koncertů, výstav, soutěžemi pro děti a mládež, nabízení donáškové služby pro seniory, zvýšení počtu
nakupování netradičního knihovního fondu – AV medií. Naší snahou je nabízet i nové formy komunikace
s našimi uživateli – online webové služby, využití sociálních sítí a mobilní aplikace.
Hlavním cílem bylo udržet stávající čtenáře, získat nové a zajistit co největší návštěvnost knihovny a vytvořit
v podstatě multifunkční kulturní zařízení.
Významným oceněním bylo čestné uznání MK ČR a první místo v kategorii knihoven, působících ve městech
s počtem obyvatel do 20.000.
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) Možnost navštívit více oddělení knihovny při jedné návštěvě – využívají rodiny s malými dětmi

2.1.

2.2.

klasické výpůjční služby – v letošním roce registrujeme 148.741 výpůjček, z toho 47.972 prolongací tj.
požadavkem na prodloužení výpůjčky. Prodlužování výpůjční lhůty provádí čtenáři ve větší míře
telefonicky nebo přes webové rozhraní ze svého čtenářského konta. Potěšující je mírné zvýšení počtu
prezenčních výpůjček – 7.823 svazků a výpůjček ostatních dokumentů 19.709 knihovních jednotek.
Zvýšení počtu výpůjček ostatních druhů dokumentů je způsobeno také tím, že do fondu MK Ostrov byl
převzat fond bývalé video půjčovny Domu kultury.
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.
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Online služby a návštěvnost webu (www.mkostrov.cz) se zvýšila zhruba o 6.000 návštěvníků, vzrostla
celkem na 21.757 uživatelů. Uživatelé využívají klasický katalog i fulltextový online katalog
Carmen/OPAC.2, nově také mobilní aplikace SMARTKATALOG. Ve všech katalozích bylo provedeno
celkem 135.757 vyhledávání.

2.3.

rezervační a meziknihovní služby – důležitá služba sloužící k uspokojení čtenářských požadavků.
Rezervace souvisí s naším vlastním fondem, celkem jsme jich vyřídili celkem 2 204. Prostřednictvím
Meziknihovní výpůjční služby jsme zajistili pro naše čtenáře knihy i fotokopie dokumentů z jiných
knihoven v počtu 512 ks, naše knihovna poskytla své dokumenty pro 228 žadatelů z jiných knihoven.

2.4.

školící centrum

je vybavené dataprojektorem, interaktivní tabulí, samostatným serverem a dvanácti notebooky.
Celoročně je využíváno jak pro výuková školení počítačové gramotnosti, tak přednáškovou
činnost.
3.

Činnost a služby kroniky
Kronikářka p. Walburga Mikešová je členkou komise pro propagaci a historickou paměť města a členkou
redakční rady Ostrovského měsíčníku. Pravidelně se zúčastňovala tiskových besed pořádaných Městským
úřadem Ostrov.
Dne 17. ledna se konalo již tradiční setkání badatelů v kronice města, kde se seznámili s dosaženými
výsledky v badatelské činnosti a byly vytýčeny další záměry této činnosti. Setkání badatelů se zúčastnil i
starosta města Bc. Pavel Čekan. Badatelé se spolu s kronikářkou zúčastnili dne 25. 3. 2013 komentované
prohlídky oprav a objevů v zámku. Kronikářka se pravidelně zúčastňovala tiskových besed pořádaných
vedením Městského úřadu v Ostrově.
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Průběžně pořizovala chronologické zápisy do kroniky, zúčastnila se všech celoměstských akcí a pořizovala
fotodokumentaci, která tvoří přílohu zápisu do kroniky. Z nového kvalitního fotoaparátu pořizuje
fotodokumentaci.
Mezi významnými celoměstskými akcemi byly Klášterní dny, mezinárodní divadelní festival Soukání,
Jáchymovské peklo, Michaelská pouť, Varhanní jaro v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné, Setkání
pamětníků, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, rozsvícení vánočního stromu, adventní koncerty,
farmářské trhy, divadelní a koncertní představení v DK, městské knihovně a v klášterním kostele Zvěstování
Panny Marie.
Významně se kronika podílela na přípravě a zajištění výstavy bývalé porcelánky Pfeffer&Löwenstein
v klášterním kostele a jednání k Bludišti (akce v rámci Klášterních slavností).
V průběhu celého roku navštěvovali kroniku badatelé, žáci i studenti za účelem získání informací a
podkladů pro seminární a bakalářské práce a to především týkající se historie našeho města. Na příklad byly
poskytnuty také materiály pro seminární práci týkající se lidových zvyků a obyčejů na Ostrovsku.
Kroniku v letošním roce navštívili i zahraniční hosté z partnerského města Rastattu. Ve dnech 18.- 20.
července navštívila kroniku ředitelka Muzea z Rastattu, která si vybrala pro připravovanou výstavu 300 let
Einsiedelnské kaple v Rastattu a rastattského míru, některé historické materiály. Ředitelku Muzea pozdravil
v kronice starosta města Bc. Pavel Čekan. Kronikářka spolu s historičkou Mgr. Zdenkou Čepelákovou
provázely paní Baumgärtner po ostrovských památkách.
V měsíci březnu navštívila Rakušanka Doris Haebig kroniku, kde jí byly poskytnuty informace o domě č.p. 220
a jejích obyvatelích.
Návštěvu v kronice uskutečnili také členové spolku rodáků manželé Fohovi.
Spolu se zástupci zastupitelů a členů rady se kronika zúčastnila slavnostního otevření cyklostezky OstrovJáchymov.
Součástí práce kronikářky byly i besedy žáků základních škol nad kronikou. Většina besed se uskutečnila
v rámci prohlídky městské knihovny a hlavně dětského oddělení.
V tomto roce se kronikářka zúčastnila několika besed významných osob na Gymnáziu v Ostrově. Např.
účast Medy Mládkové, JUDr Pospíšila, minikonference k „Železné oponě“, kde byl přítomen pan Adolf Rázek,
František Zahrádka a zástupci Konfederace politických vězňů. Dne 19. října se konal Den otevřených dveří
ostrovského gymnázia v rámci oslav 60 let gymnázia Ostrov a v odpoledních hodinách slavnostní program
k tomuto výročí v DK, kterého se rovněž kronikářka zúčastnila.
Dne 20. června přebrala kronikářka v Národním divadle v Praze cenu Ď.
Jako každoročně se koncem listopadu zúčastnila kronikářka semináře kronikářů, který se konal
v Becherově vile v Karlových Varech.
Kronika úzce spolupracuje se Spolkem přátel města Ostrova. Město Ostrov kronice pravidelně zasílá tiskové
zprávy a kronika spolupracuje se školami a občanskými sdruženími v našem městě.
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4.

statistické údaje

4.1.

Hlavní ukazatelé činnosti – čtenáři, návštěvnost, výpůjčky, akce
Počet čtenářů (27,38 % z celkového počtu obyvatel)

2.814

Z toho dětí ve věku od 6 do 15 let

1.009

Počet fyzických návštěvníků

65.590

Počet výpůjček

148.741

Počet výpůjček jen knih

100.745

Počet výpůjček ostatní dokumenty (periodika, mapy, AV media)

47.996

Akce pro mládež a veřejnost

342

Počet návštěvníků akcí

14.481

4.2.
Základní údaje o činnost v grafech (pro názornost vývoje zpracován přehled za 2011 – 2013)
Celkový počet registrovaných čtenářů:

Vývoj počtu čtenářů 2011 - 2013
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Vývoj počtu dětských čtenářů do 15 let věku:

Za pozitivní lze považovat skutečnost, že pokles dětských čtenářů je minimální. Na tuto skutečnost má vliv
počet akcí pořádaných pro všechny typy škol v oblasti působnosti knihovny a vynikající spolupráce se
školami.

Vývoj celkového počtu výpůjček:

Celkový počet výpůjček poklesl z důvodů delšího prodlužování výpůjček čtenáři, kteří se naučili využívat
online komunikaci a skutečností, že si čtenáři vzhledem ke vzdálenosti knihovny od centra pečlivěji vybírají
to, co ponesou domů – tedy to, co skutečně chtějí přečíst, nejen prolistovat.
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Rozbor výpůjček podle druhu dokumentů:
Knihy

76.161

68,5% z celkového počtu výpůjček

AV média

13.622

19,3 % z celkového počtu výpůjček

Periodik

21.506

26 % z celkového počtu výpůjček

Rozbor výpůjček podle tematického zaměření literatury (pouze knihy):
Beletrie pro dospělé:

47.322

42,52 % z celkového počtu výpůjček knih

Naučná pro dospělé:

13.318

11,97 % z celkového počtu výpůjček knih

Beletrie pro děti:

12.171

10,94 % z celkového počtu výpůjček knih

Naučná pro děti:

3.350

3,01 % z celkového počtu výpůjček knih

Struktura výpůjček podle tematiky
3 350
12 171
naučná dospělí

13 318

47 322

beletrie dospělí
naučná mládež

beletrie mládež
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Knihovní fond – přírůstek - náklady
Knihovna ve sledovaném období nakoupila a zpracovala následující knihovní fond:
Druh dokumentu

Počet

Cena

Knihy

2881 svazků

678.123,50

AV media

743 nosičů

329.367,01

Periodika

4791 svazků

115.907,02

Brožury

355 svazků

17.162,70

Hudebniny

8 ks

1.733,00

Mapy

31 ks

3.405,00

Elektronické zdroje

80 ks

7.700,00

KJ celkem

8889

1.153.398,23

Knihovna má uzavřené smlouvy s knihkupci a dodavateli na poskytování rabatu při nákupu knih. Průměrná výše
rabatu se v roce 2013 pohybovala stále okolo cca 26 % z prodejních cen. Odepsáno z důvodů poškození,
opotřebení a ztrát bylo celkem 1036 svazků.
4.3.

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

353
317
165

přijaté dokumenty

157

Vyřízené rezervace z vlastního fondu

2204
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5.

Akce pro veřejnost
Během roku 2013 proběhlo v Městské knihovně Ostrov mnoho úspěšných akcí pro veřejnost a pro
školy a školní družiny. Na akce dojížděly i školy z okolních obcí. Pořádali jsme také akce pro handicapované a
seniory.
Akce pro veřejnost zahrnovaly nejen kulturní akce, jako jsou koncerty, autorská čtení, výstavy a
vernisáže výstav, setkání s cestovateli a spisovateli, ale také vzdělávací akce. Mezi vzdělávací akce, které se
v knihovně konaly, patří zejména besedy o literatuře pro žáky, besedy z oblasti prevence rizikových jevů (př.
besedy o drogách, o zajištění bezpečnosti při pohybu na internetu a sociálních sítích,…), exkurze po knihovně
pro žáky a studenty, počítačové kurzy pro veřejnost, specializované počítačové kurzy pro seniory, můžeme
sem však zařadit také tvůrčí dílny, které probíhaly každý měsíc. Knihovna se snažila pravidelně spolupracovat
s tělesně a mentálně postiženými lidmi a seniory.
MK Ostrov je zapojena do projektu SPRMO, jehož jednotlivé kapitoly také naplňuje – např.
environmentální výchovu, pomoc sociálně slabším spoluobčanům, podpora rodinného soužití, výchova
k počítačové gramotnosti, podpora národnostních menšin atd.
Účast na akcích knihovny se zvyšuje a knihovna se již dostává do podvědomí občanů města jako
multikulturní zařízení.
Celkový počet akcí:

Celkový počet účastníků
akcí:

330

12 181

121

209

6 684

5 497

akce pro veřejnost

besedy pro školy a družiny
v Odd. pro mládež

akce pro veřejnost

besedy pro školy a družiny
v Odd. pro mládež

V loňském roce probíhalo mnoho soutěží pro naše dětské čtenáře, např. IQ Race, soutěž o
Nejkrásnější obálku dětské knihy, Pohádkové malování a zpívání, Superčtenáři 2013, byl vyhlášen Nejlepší
čtenář roku 2012.
Knihovna se zapojila do soutěže Městská knihovna roku 2013, kterou každým rokem vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska, a. s. V kategorii měst do 20 000 obyvatel se
naše knihovna umístila na 1. místě. V soutěži o nejlepší knihovnické www stránky - BIBLIOWEB, kterou
každoročně vyhlašuje také SKIP ČR, se MK Ostrov umístila na krásném 12. místě z celkového počtu 27.
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Jako každým rokem, se knihovna účastnila celostátních akcí – Březen měsíc čtenářů, Den
bezpečnějšího internetu, Noc s Andersenem 2013, Den pro dětskou knihu 2013 a také se zapojila do projektů
na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a do projektu Celé Česko čte dětem.
V roce 2013 se Městská knihovna Ostrov stala pořádající knihovnou Her bez hranic. 7. ročník proběhl
v sobotu 25. května 2013, pod názvem Harry Potter a Palác princů. Námětem byly oblíbené knihy
J. K. Rowlingové. Ostrovská knihovna se na téměř celou sobotu stala útočištěm pro 14 kouzelnických kolejí –
družstev z regionálních knihoven.

Výběr z nejúspěšnějších akcí pro veřejnost za rok 2013:


Akce pro dospělé: koncert Orbis Pictus, Recitál písní a autorské čtení Jiřího Dědečka, beseda se spisovatelkou
Věrou Noskovou, Tajemná cesta do Mongolska, Burza knih, Tajemná moc myšlenek, TyfloArt 2013,
Astrologie a partnerské vztahy, Co nám tělo říká, ….



Akce pro handicapované: TyfloArt 2013, Umění žít ve tmě, setkávání mentálně a zdravotně postižených
v Oddělení pro mládež, vánoční posezení pro handicapované



Vzdělávací akce pro dospělé: tvůrčí dílny Zdeňky Bílkové, individuální počítačové kurzy pro seniory,
počítačové kurzy pro široku veřejnost na témata dle zájmu návštěvníků



Výstavy (Oranžerie Václava Havla): Leporelo – výstava kolorovaných fotografií, výstava fotografií Milana
Martinka, výstava obrazů Jana Choury, Orbis Pictus – Jan Nesnídal, 60 let Gymnázia Ostrov,…



Výstavy (chodby u Oddělení pro dospělé): výstava novoročenek, vzpomínky na Nepál, obrazy Martina
Chochela, výstavy fotografií dětí Kdo tam? a Tady já!, Fototoulky krušnohorskou přírodou, Tvář Afriky, Děti
objektivem Jany Jirušové, …



Akce pro děti: Noc s Andersenem 2013, Loučení s prázdninami, Hry bez hranic 2013, Korálkový den, Den pro
dětskou knihu 2013, IQ Race,…



Akce pro školy: pravidelné tematické besedy pro školy a školní družiny, Pravda o drogách, Pohádkové
malování a zpívání, Superčtenáři 2013, Listování… s Lukášem Hejlíkem, Kapřík Metlík – autorské čtení,
TyfloArt 2013, Pasování prvňáčků, Řád zlaté knihy,…

Fotografie z vybraných akcí:
Orbis Pictus (6. 1.) – tradiční koncert oblíbeného pěveckého sboru z Ostrova
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Recitál písní a autorské čtení Jiřího Dědečka (21. 2.) – písničkář, básník a spisovatel Jiří Dědeček

Noc s Andersenem 2013 (5. - 6. 4.) – každoroční akce pro děti, soutěže, nocování v knihovně

Tajemná cesta do Mongolska (27. 6.) – beseda o Mongolsku, ochutnávka tradičního pokrmu, ukázka kaligrafie

Loučení s prázdninami (30. 8.) – tradiční akce pro děti, soutěže, zábava, kvízy,…
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Bez náhubku… v knihovně (31. 10.) – beseda s Josefem Fouskem, provázel Petr Jančařík

6.

propagace knihovny
Akce a činnost knihovny jsou pravidelně propagovány v médiích. Příspěvky a programy akcí zasíláme do
Ostrovského měsíčníku, Karlovarského deníku, Kamelotu, do týdeníku 5plus2, přehled akcí je zařazen i do
Kulturního kalendáře Ostrov, spolupracujeme s kabelovou televizí a rozhlasem… Své akce se snaží knihovna
propagovat i na internetu, a to nejen prostřednictvím svých webových stránek (www.mkostrov.cz), ale také
dalších webových stránek, kam lze informace o kulturních akcích vkládat. Dále své akce prezentujeme na
sociální síti Facebook a formou pravidelného rozesílání informačních e-mailů a sms. K informacím o akcích
využíváme také plakátovací plochy v Ostrově.

7.

8.

vybavení knihovny HW a SW
7.1.

SW
Knihovna využívá Automatizovaný knihovnický systém Clavius SQL verze v následujícím rozsahu: akvizice,
katalogizace všech druhů dokumentů, výpůjční protokol, EMVS, dispečink internetu, analytický popis
článků, revize, ISHARE, OAI provider a harvester, Z 3950, webový katalog, katalog Carmen, mobilní
aplikaci Smartkatalog. Čtenářům umožňujeme přístup do licencovaných databází např. Zákony. Dále je
knihovna vybavena účetním programem Ekonom a Waria, programem pro pracovní cesty Autoplan,
poštovním programem na evidenci pošty EPO a elektronickou docházkou. Antivirová ochrana je zajištěna
programem Esset. Samozřejmostí je kompletní MS Office na všech PC.

7.2.

HW
Pro potřebu propagací činnosti knihovny byl zakoupen a instalován info panel na recepci knihovny. Došlo
k rozšíření počtu kamer – z bezpečnostních důvodů a k instalaci zvonkových tabel. V plánu je zakoupení
nové multifunkční tiskárny – současná tiskárna již dožívá a jsou nutné neustálé opravy.
Granty


V roce 2013 získala MK Ostrov grant ve výši 32.000,- 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.
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9.

Hospodaření městské knihovny Ostrov

Příjmy v Kč:
Půjčovné, pokuty
Informační servis
Ostatní výnosy
Dar NEMOS plus
Kronika
Příspěvek zřizovatele
Fond odměn
Dotace MK ČR
Čerpání investičního fondu
Počítačové hodiny
Rezervní fond
Příjmy celkem

310 396
241 807
56 855
15 000
15 000
6 632 529
59 745
32 000
0
20 000
120 000
7 503 332

Výdaje v Kč:
Energie
Ostatní náklady
Fond odměn
Dotace MK ČR
Dar NEMOS plus
Odpisy
Kronika města
Opravy a udržování
Mzdy a odvody
Počítačové hodiny
Čerpání RF
Výdaje celkem

757 121
1 648 893
59 745
32 000
15 000
97 382
15 000
22 788
4 490 147
20 000
120 000
7 278 076
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10.

knihovna v tisku

Přehled tiskových zpráv o MK Ostrov za rok 2013
Záznam

Pořadí
1

ST
JMÉNO
Jméno Václava Havla nese jen sál knihovny. -- In: Mladá fronta Dnes - Karlovarské vydání. -- Č. 294
(17.12.2012), s. B/1
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - výstavní - sály - Oranžerie Václava Havla (Ostrov,
Karlovy Vary, Česko) - Havel, Václav, 1936-2011 - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) přejmenování

2

ST
V
V ostrovské knihovně budete mít z čeho vybírat. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 1 (02.01.2013), s. 8
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary,
Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - výstavy - vernisáže - koncerty - kurzy akce - rezervace - informace

3

ST
MÚČKOVÁ, Jana
Prosinec v Městské knihovně Ostrov / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 1 (2013), s. 3
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - měsíce - prosinec - akce - výstavy - kurzy - pozvání novinky - informace

4

ST
MÚČKOVÁ, Jana
Městská knihovna v únoru / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 2 (2013), s. 3
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - únor - akce - kurzy - výstavy - vernisáže - přednášky
- termíny - informace

5

ST
OSTROVŠTÍ
Ostr ovští čtenáři slaví úspěchy. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 33 (08.02.2013), s. 8
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - čtenáři - děti - výtvarné - soutěže - úspěchy - ocenění

6

ST
V
V Ostrově se už potřetí konalo Podnikatelské fórum 2013. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 49 (27.02.2013), s.
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2
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov,
Karlovy Vary, Česko) - podnikatelé - fóra - účastníci - informace

7

ST
POLEDNÍČEK, Marek
Ostrovský zámek vydává své poklady / Marek Poledníček, Lubomír Zeman. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č.
3 (2013), s. 2
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - památky - rekonstrukce Zámecký park - Střední průmyslová škola keramická - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) knihovny - Městská knihovna Ostrov - zajímavosti - informace

8

ST
TOMAN, Vladimír
Pozvánka na výstavu fotografií Milana Martinka / Vladimír Toman. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 3
(2013), s. 3
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary,
Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - výstavy - fotografie - vernisáže termíny - pozvání

9

ST
MÚČKOVÁ, Jana
Městská knihovna březen - měsíc čtenářů / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 3 (2013), s. 4
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - měsíce - březen - čtenáři - akce - nabídky - vernisáže
- výstavy - internet - kurzy - besedy - soutěže - zajímavosti - informace

10

ST
OSTROVSKÁ
Ostr ovská knihovna má novou službu. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 63 (15.03.2013), s. 8
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - služby - novinky - SMARTKatalog - zajímavosti informace

11

ST
MÚČKOVÁ, Jana
Duben v Městské knihovně Ostrov / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 4 (2013), s. 4
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary,
Česko) - novinky - SMARTKatalog - soutěže - hry - výstavy - kurzy - ruční - práce - Noc s Andersenem
(akce) - zajímavosti - informace

12

ST
MÚČKOVÁ, Jana
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Nocování v knihovně si děti oblíbily : v ostrovské knihovně se už po jedenácté konala Noc s Andersenem.
Akce se zúčastnilo 37 malých nocležníků / Jana Múčková. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 86 (12.04.2013),
s. 10
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Noc s Andersenem (akce) - ročníky - děti - soutěže zajímavosti - informace

13

ST
MÚČKOVÁ, Jana
Noc s Andersenem 2013 / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 5 (2013), s. 3
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - Městská knihovna Ostrov knihovny - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Noc s Andersenem (akce) - děti - zábava programy - sponzoři - poděkování - informace

14

ST
LEITNEROVÁ, Irena, 1953Městská knihovna v květnu / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 5 (2013), s. 4
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - Městská knihovna Ostrov - Palác
princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - knihovny - novinky - zajímavosti - soutěže - podmínky - odměny informace

15

ST
MÚČKOVÁ, Jana
Červnová nabídka MK Ostrov / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 6 (2013), s. 7
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary,
Česko) - výstavy - fotografie - obrazy - sochy - novinky - zajímavosti - informace

16

ST
KUCHAŘ, Martin
Z knihovny je dům pro sociální služby / Martin Kuchař. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Č. 126 (31.05.2013), s.
B/2
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - objekty - knihovny rekonstrukce - náklady - výše - sociální - služby - poskytování - informace

17

ST
MÚČKOVÁ, Jana
Městská knihovna Ostrov / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 9 (2013), s. 4
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - měsíce - září - programy - akce - výstavy - nevidomí
- kurzy - zajímavosti - informace
3

18

ST
SNĚTIVÝ, Josef, 1973-
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Ten píše to a ten zas tohle / Josef Snětivý. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 10 (2013), s. 8
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - besedy - spisovatelé - Snětivý, Josef, 1973- - pozvání

19

ST
KNIHOVNÍKŮM
Kn ihovníkům se tají dech, mají šanci vyhrát celostátní soutěž. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Č. 228
(01.10.2013), s.
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - Chodov - městské - knihovny Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - SKIP - soutěže - Městská
knihovna roku 2013 - kritéria - zajímavosti - informace

20

ST
MÚČKOVÁ, Jana
Listopadové dění v knihovně / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 11 (2013), s. 6
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - měsíce - listopad - programy - akce - výstavy přednášky - novinky - zajímavosti - informace

21

ST
OSTROVSKÁ
Ostr ovská knihovna se připojí ke Dni bezpečnějšího internetu. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 33
(08.02.2014), s. B/2
Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna
Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Den bezpečnějšího internetu - přednášky - akce kampaně - informace
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