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Výroční zpráva Městské knihovny v Jablonném nad Orlicí
za rok 2015

Předkládáme výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna
za rok 2015.
Činnost knihovny je zaměřena na poskytování veřejných knihovnických a informačních
služeb. Knihovna zároveň plní i 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 zůstala stejná, tedy 23 hodin týdně. V oddělení pro dospělé se půjčovalo 15
hodin týdně, v oddělení pro děti 8 hodin týdně.
Zaregistrováno bylo 387 dospělých čtenářů a 132 dětí do 15 let.
Knihovnu celkem navštívilo 8 290 návštěvníků, z toho na kulturních a vzdělávacích akcích
bylo 1 126 návštěvníků.
V roce 2015 jsme rozšířili nabídku půjčovaných dokumentů o společenské hry a audioknihy.
Dospělí čtenáři si vypůjčili 23 344 a děti 5 199 knih, časopisů, CD a společenských her.
Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z knihoven v celé republice čtenářům
vypůjčili 96 svazků.
V knihovně využilo připojení k internetu 104 návštěvníků.
Knihovna má vlastní webové stránky, na kterých bylo v loňském roce zaznamenáno
12 638 zobrazení stránek, počet návštěvníků stránek bylo 4 785. On-line služby využilo 3 094
zájemců (čtenářské konto + www katalog), kde bylo zadáno 22 916 dotazů (hledání).
Knihovna má vlastní facebookové stránky, která pravidelně aktualizujeme.
Novou službou zavedenou v roce 2015 je donášková služba, kterou pravidelně využívali 2
zájemci.
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2. KNIHOVNÍ FONDY
Do fondu městské knihovny jsme doplnili 1097 svazků (z toho bylo 133 svazků darováno a
52 svazků z projektu Česká knihovna) v hodnotě 297 333 Kč, celkové náklady na nákup knih,
CD a společenských her činily 178 212 Kč.
Průměrná cena knihy/CD/hry byla 271 Kč, průměrné náklady na knihu/CD/hru 195 Kč,
průměrná sleva 28%. Snažíme se využívat výhodných slev a přitom nakupovat novinky.
Odepsali a vyřadili jsme celkem 309 svazků z kmenového fondu a 70 svazků z výměnného
fondu vesnic.
Knihovní fond činil k 31.12.2015 celkem 24 337 svazků. (Kmenový fond = 19 830 svazků,
výměnný fond = 4 507 svazků).
Odebírali jsme 39 titulů novin a časopisů, náklady činily 20 246 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.
V roce 2015 jsme dokončili superrevizi v oddělení pro dospělé, po níž bylo odepsáno 57
nezvěstných svazků.

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 283 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 27 500,- Kč, za niž
bylo nakoupeno 163 knih, darem získaly vesnické knihovny 39 knih.
Knihovnám bylo půjčeno 18 souborů s 1169 svazky.
Revize knihovního fondu byla provedena v Mistrovicích (5858 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.
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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 děti:
Besedy pro MŠ – 3x
Besedy pro ZŠ Jablonné, Těchonín, Mistrovice - dle žádosti vyučujících – 9x
Výukové programy pro školní družinu – 14x
Knížka pro prvňáčka - 4x včetně Pasování na čtenáře
Divadlo jednoho herce – 2 představení pro MŠ a 1. třídy
Černá hodinka – adventní setkání s dětmi, čtení při svíčkách, lidové zvyky
Pro veřejnost:
Běh do schodů – pro děti i dospělé
Noc s Andersenem
Deskohrátky – 2x
Prodej vyřazených knih
Beseda Nové objevy v boji proti původcům nemocí
Přednáška o grafoterapii
Cestovatelská beseda – Paraguay, Uruguay, Brazílie
Výstava regionální literatury – vernisáž, 14 dní společně s knihovníkem z Mistrovic
Výlet do polského Kamienczyku
Promítej i ty – 2x promítání dokumentárních filmů
Senioři píší Wikipedii – v počítačové učebně ZŠ
Devátým 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.
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6. PERSONÁLNÍ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
Činnost knihovny zajišťují dvě pracovnice, celkový pracovní úvazek včetně úklidu byl 1,9.
Ředitelka Vladimíra Kalousková absolvovala v Krajské knihovně v Pardubicích školení
nových katalogizačních pravidel RDA. V Městské knihovně Ústí nad Orlicí se účastnila
vzdělávací akce: Knihovní systém Koha.
Knihovnice Jana Šmídová absolvovala vzdělávací seminář v Klementinu Co všechno
můžete ve vaší knihovně s Wikipedií podnikat.
Náklady na provoz hradíme z vlastních tržeb a z provozní dotace, kterou nám poskytuje
Městský úřad 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 52 svazků knih.
Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2015: knihovní vozík a regál na CD do oddělení pro
dospělé, pojízdný regál na časopisy a regál na společenské hry do oddělení pro děti a regál na
tiskopisy do kanceláře Z financí města byl rekonstruován prostor WC.

Jablonné n. O., 18. ledna 2016
Zpracovala: Bc. Vladimíra Kalousková

