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Výroční zpráva za rok 2017 
 

 
Předkládáme výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna  

za rok 2017. 

 

Činnost knihovny je zaměřena na poskytování veřejných knihovnických a informačních 

služeb. Knihovna zároveň plní regionální funkci. 

 

 

Obsah výroční zprávy: 

1. Služby 

2. Knihovní fondy 

3. Regionální funkce 

4. Kulturní a propagační činnost 

5. Publikační činnost 

6. Personální, finanční a technické zabezpečení 

 

 

 

1. SLUŽBY 

 
Otevírací doba pro veřejnost byla 23 hodin týdně. V oddělení pro dospělé se půjčovalo 2x 

týdně (celkem 15 hodin), v oddělení pro děti také 2x týdně (celkem 8 hodin). 

Zaregistrováno bylo 378 dospělých čtenářů a 132 dětí do 15 let. 

Knihovnu celkem navštívilo 8202 návštěvníků, z toho na kulturních a vzdělávacích akcích 

bylo 1216 návštěvníků.  

Dospělí čtenáři si vypůjčili 21 211 a děti 4 611 knih, časopisů, CD a společenských her. 

Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z knihoven v celé republice čtenářům 

vypůjčili 46 svazků. 

V knihovně využilo připojení k internetu 47 návštěvníků. 

Knihovna má vlastní webové stránky, na kterých bylo v loňském roce zaznamenáno  

10 103 zobrazení stránek, počet návštěvníků stránek bylo 4 636. On-line služby využilo 3 173 

zájemců (čtenářské konto + www katalog), kde bylo zadáno 20 298 dotazů (hledání). 

Knihovna má vlastní facebookové stránky, která pravidelně aktualizujeme. V obou 

půjčovnách je čtenářům zpřístupněna wifi.  

Donáškovou službu v roce 2017 nevyužil žádný registrovaný čtenář. 

 

 

 

2. KNIHOVNÍ  FONDY 

 
Do fondu městské knihovny jsme doplnili 1075 svazků. 934 knih/CD/her jsme zakoupili, 

dalších 141 svazků bylo knihovně darováno (Éra žen, 22 sv., projekt Česká knihovna 37 sv., 
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drobní dárci z řad čtenářů 82 sv.). Hodnota zakoupených knih činí 269 925 Kč, darovaných 

29 389 Kč. Celkové náklady na nákup knih, CD a společenských her činily 182 706 Kč. 

Průměrná cena zakoupené knihy/CD/hry byla 289 Kč, průměrné náklady na knihu/CD/hru 

196 Kč, průměrná sleva 32%. Snažíme se využívat výhodných slev a přitom nakupovat 

novinky. 

Odepsali a vyřadili jsme celkem 250 svazků z kmenového fondu a 83 svazků z výměnného 

fondu vesnic. 

Knihovní fond činil k 31.12.2017 celkem 25 747 svazků. (Kmenový fond = 20 989 svazků, 

výměnný fond = 4 758 svazků). 

Odebírali jsme 40 titulů novin a časopisů, náklady činily 21 604 Kč.  

Knižní a časopisecký fond knihovny je průběžně udržován, knihy balíme do folie, poškozené 

opravujeme. Zničené, zastaralé a ztracené knihy odepisujeme a vyřazujeme z evidence.  

 

 

 

3. REGIONÁLNÍ  FUNKCE 

 
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Ústí nad Orlicí a Krajskou knihovnou Pardubice 

zajišťujeme regionální funkci pro osm místních knihoven: Bystřec, Jamné nad Orlicí, 

Mistrovice, Orličky, Sobkovice, Studené, Těchonín a Verměřovice. 

Do vesnického fondu bylo nakoupeno a zpracováno 250 knih z krajské dotace. V roce 2012 

byla obnovena platnost dohody o spolupráci. Vesnice Jamné, Mistrovice, Orličky, Sobkovice, 

Studené, Těchonín a Verměřovice přispěly na nákup knih částkou celkem 28 500,- Kč, za niž 

bylo nakoupeno 185 knih, darem získaly vesnické knihovny 40 knih. 

Knihovnám bylo půjčeno 20 souborů s 1264 svazky. 

Dokončení revize proběhlo v obecní knihovně v Bystřeci a celý knižní fond jsme zrevidovali 

v obecní knihovně na Studeném (celkem 2293 knih).  

Všechny obecní knihovny (kromě Těchonína) mají vlastní webové stránky, které průběžně 

aktualizujeme. Na webové stránky umísťujeme seznamy knih, které jsme do vesnice půjčili, i 

jiné knihovnické aktuality. Šest dobrovolných knihovníků se zúčastnilo porady a školení 

v Městské knihovně Jablonné n. O. 

 

 

 

4. KULTURNÍ  A  PROPAGAČNÍ  ČINNOST 

 
Hlavní náplní naší práce je výpůjční služba, nákup, evidence, údržba knihovního fondu a 

regionální služby pro vesnice obvodu. 

 

Dále jsme uspořádali tyto kulturní a vzdělávací akce: 

 

 

Pro školy, mateřské školy, školní družiny: 

 

      Besedy pro MŠ (Pohádky, Jak to chodí v knihovně, Hravá písmenková škola) – 3x 
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Besedy pro ZŠ Jablonné, ZŠ Jamné, ZŠ Těchonín, ZŠ Mistrovice (Báje a pověsti, 

Ilustrace a ilustrátoři, Jak to chodí v knihovně, On-line katalog, Sci-fi a fantasy literatura, 

Bajky a přísloví, Deníky, Jak vzniká kniha, Na stopě zločinu) – 15x 

 Výukové programy pro školní družinu (Knihovna 5x jinak, Hvězdy pražské ZOO) – 6x 

 Knížka pro prvňáčka  - 7x včetně Pasování na čtenáře  

 Divadlo Jak šel kozlík do světa – 2x představení pro MŠ  

 Malování s ilustrátorkou V. Balcarovou 

  

 Celkem 34 akcí, kterých se zúčastnilo 857 dětí a vyučujících. 

 

 

Pro veřejnost: 

 

 Běh do schodů – pro děti i dospělé 

 Noc s Andersenem – pro děti 

 Přednáška Bulharsko, jak ho neznáte 

 Cestovatelská beseda Z Lišnice do Gibraltaru 

 Oldřich z Chlumu – setkání se spisovatelem V. Vondruškou 

Beseda Popravení, kam jste se poděli? – s historičkou a spisovatelkou Z. Dvořákovou 

 Výlet Za pokladem na hrad Lanšperk  

 Prodej vyřazených knih  

Promítej i ty – promítání dokumentárních filmů 

 Černá hodinka – adventní setkání s dětmi, čtení při svíčkách, lidové zvyky 

 

 Celkem 9 akcí, kterých se zúčastnilo 359 návštěvníků 

 

Desátým rokem jsme se zapojili do projektu Benchmarking knihoven, abychom měli přehled 

a porovnání výkonů, návštěvnosti, služeb atd.  

 

 

5. PUBLIKAČNÍ  ČINNOST 

 
Pravidelně přispíváme do Jablonského zpravodaje. 

 

 

6. PERSONÁLNÍ,  FINANČNÍ  A  TECHNICKÉ  ZABEZPEČENÍ 

 
Činnost knihovny zajišťují dvě pracovnice, celkový pracovní úvazek včetně úklidu byl 2,0.  

 

Ředitelka Vladimíra Kalousková absolvovala v Krajské knihovně v Pardubicích Seminář E 

knihy, E výpůjčky a další digitální dokumenty. V Městské knihovně Ústí nad Orlicí se 

účastnila vzdělávací akce: Knihovní systém Koha pro střediskové knihovny. 

Knihovnice Jana Šmídová se zúčastnila seminářů Problémy komunikace s lidmi s poruchou 

osobnosti a Literatura pro děti a mládež v novém miléniu v Krajské knihovně v Pardubicích. 

Obě pracovnice se seznámily s Knihovním systémem Koha – zadávání nových knih v Městské 

knihovně Ústí nad Orlicí.  
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Náklady na provoz hradíme z vlastních tržeb a z provozní dotace, kterou nám poskytuje 

Město Jablonné nad Orlicí.  

Dále jsme čerpali účelové dotace z Krajského úřadu (výkon regionálních funkcí) a zapojili se 

do projektu Česká knihovna, z něhož jsme získali zdarma 37 svazků knih. 

 

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2017: dataprojektor, bezdrátové snímače čárových 

kódů, laminátor, flipchart, vysavač, monitor. 
 

 

 

 

Jablonné n. O., 1. února 2018 

 

 

Zpracovala: Bc. Vladimíra Kalousková 
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