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I.
1. PRACOVIŠTĚ
1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS:
Provoz dvou veřejných oddělení (dospělé, dětské) zahrnuje činnosti výpůjčního
protokolu, ústní knihovnicko-bibliografickou informatiku (vyhledávací, doporučující,
konzultační), internetovou studovnu, studovnu s příruční knihovnou a periodiky, reprografické
služby, individuální a kolektivní práce se čtenáři, meziknihovní výpůjční službu, meziknihovní
reprografickou službu a další služby poskytované prostřednictvím programů počítačového
systému Clavius a dalších software programů sloužících nejen ke knihovnicko-bibliografické
práci, ale i informatice veřejnosti - systém ČNB, JIB, on-line katalog, souborný katalog
SKAT, Souborný katalog ČR, webové stránky knihovny s katalogem a osobním čtenářským
kontem s elektronickými službami v rezervačním systému, upomínkovém procesu, databáze
„Zákon“ (profesionální právní informační systém), prezenční půjčování vzdělávacích DVD.
Ke všem činnostem je vedena evidence elektronická i písemná, která sleduje výkony
těchto činností a následně slouží jako podklad pro zpracovávání pravidelné roční statistiky
pro ČSÚ, včetně statistiky poboček střediska. Během roku byla dvakrát provedena
aktualizace knihovního fondu knihovny a s ní spojené činnosti – elektronicky úbytky,
nabídková povinnost, plnění požadavků knihoven na úbytkové knihy, příprava burzy a
veřejná burza, ekologická skartace.
1. 1. 1. VÝPŮJČNÍ PROTOKOL – Srovnávací statistické ukazatele:
Výpůjčky:
rok 2009
rok 2010
_____________________________________________________________________
Oddělení pro dospělé

74.295

74.706

Oddělení pro děti

11.449

15.684

Výpůjčky celkem

85.744

90.390

Evidovaní návštěvníci

40.204

43.440

(Průměr všech evidovaných návštěvníků celkem na 1 provozní den v roce 2010 = cca 220).
Návštěvníci u internetu

7.036

Registrovaní čtenáři

2.737

5.787
(v dětském odd. 767, v dospělém odd. 1.970)

Počet dotazů (hledání) na našem www.katalogu:
Počet návštěvníku webových stránek:

172.299
31.543

Nově se eviduje ve www.katalogu:
Počet vstupů uživatelů do katalogu on-line:

a) z prostoru knihovny:
b) z prostoru mimo knihovnu:

8.061
8.327

Počet vstupů uživatelů do uživatelského konta: a) z prostoru knihovny:
b) z prostoru mimo knihovnu:

637
3.022

Výše uvedení ukazatelé měřitelných činností statistiky nám vykazují za sledované
období nárůst výpůjček i celkový počet návštěvníků (knihovna + internet + akce), třebaže u
internetu počet návštěvníků poklesl. Registrovaní uživatelé celkově vykazují celkově jen
mírný pokles (u dětí mírný nárůst). Jistý vliv na tento stav mohlo mít zvýšení ceny
registračních poplatků. Ale vzhledem tomu, že statistika vykazuje nárůst výpůjček i
návštěvníků, je nepochybné, že na jednu čtenářkou registraci (průkaz) využívá služeb
knihovny více osob, tedy rodinných příslušníků. Roste i počet uživatelů, kteří vyhledávají a
využívají naše elektronické služby prostřednictvím svých domácích PC s internetem
(rezervační systém, upomínkový systém, objednávky MVS, prodlužování výpůjček, plnění
požadavků ze skladů a další informační komunikace).
1. 1. 2. Meziknihovní výpůjční služba
V roce 2010 knihovna evidovala celkem 268 požadavků čtenářů na meziknihovní
výpůjční službu a meziknihovní reprografickou službu a plnila 66 požadavků na knihy z jiných
knihoven. Tato služba spočívá ve vyhledávání a objednávání konkrétních titulů či
časopiseckých článků z jiných knihoven a jejich plnění podle požadavků uživatelů a
v evidenci a zasílání požadovaných titulů jiným knihovnám v ČR. Činnost se eviduje a
dokumentuje. Tuto službu poskytují svým čtenářům i naše pobočky přes naši městskou
knihovnu. Každým rokem je v této službě vykazován početní nárůst. V roce 2010 o 38
požadavků.
1. 1. 3. Reprografické služby
Tato služba je vykonávána při výpůjčním protokolu a souvisí také s poskytováním a
vyhledáváním informací z literárních pramenů knihovny a v databázích. Je vedena evidence
(zpoplatněná služba) a podle ní bylo v roce 2010 evidováno 1.935 požadavků. Knihovna plní
i požadavky na meziknihovní reprografickou službu - časopisecké články, části z dokumentů
z jiných knihoven a naopak poskytuje stejnou službu i ostatním knihovnám.
1. 2. Akvizice a zpracování fondu
V roce 2010 bylo zpracováno a elektronicky zkatalogizováno celkem 2.308 svazků
knih, 34 periodik + 19 periodik pro integrované pobočky Hranic.
Z toho: akvizice 909 svazků z účelových finančních prostředků Olomouckého kraje na
RF pro výměnné soubory 21 poboček střediska Hranice a 7 svazků pro MěK Kojetín.
Pro Městskou knihovnu Hranice bylo zakoupeno z finančních prostředků města Hranice či
získáno dary 1.276 svazků knih a z prostředků obcí střediska bylo zpracováno 116
svazků knih. Vedena k tomu příslušná dokumentace. Knihovna elektronicky přispívá
každoročně novým fondem do Souborného katalogu Clavia (SKAT) a Souborného katalogu
ČR NK Praha.
Podobně jako se zpracovávají přírůstky, tak se zpracovávají úbytky
knihovního fondu při jeho aktualizaci. V roce 2010 byly prováděny aktualizace knihovního
fondu v městské knihovně a v 5 integrovaných pobočkách. Knižní úbytky ve středisku činily
celkem 3.703 svazků. Vyřazené knihy byly zpracovány v úbytkovém systému, provedena
nabídková povinnost, plnění požadavků. Zbytek byl nabídnut veřejnosti prostřednictvím
veřejných burz (březen – duben, říjen – prosinec).

Tato kapitola výčtem činností zahrnuje akvizici, technickou kontrolu knih, označení
vlastnictví, přírůstkování, vnější značení (abeceda, MDT), obalování a elektronickou
katalogizaci s tiskem čárových kódů. Vede se příslušná dokumentace – dodací listy
s přírůstkovými čísly, hlavní akviziční karta přírůstků a úbytků, karty pohybu fondu v městské
knihovně po odděleních a všech střediskových poboček (přírůstky, úbytky, výměnné soubory
– pohyb fondu na kartách, dodací listy výměnných souborů).
Každoročně se zpracovávají rozsáhlé statistické výkazy za městskou knihovnu,
středisko Hranice celkem a za každou pobočku zvlášť pro ČSÚ a v rámci RF i za středisko
Městské knihovny v Kojetíně. Pro tento účel byl zakoupen z prostředků RF program
StatExcel.
Počet přírůstků dokumentů ovlivňuje daná částka na akvizici v našem rozpočtu, která
se snižuje, třebaže ceny knih se stále zvyšují včetně sazby DPH.
1. 3. Regionální funkce:
V roce 2010 Městská knihovna Hranice i nadále plnila funkci knihovny pověřené
regionálními funkcemi (dále RF) pro regionální oblast střediska Hranice a střediska Městské
knihovny v Kojetíně. Tedy veškeré služby v rámci RF byly poskytovány 21 pobočkám ve
středisku Hranice a 9 pobočkám Městské knihovny v Kojetíně včetně této na základě
vzájemných smluv (VK Olomouc, Olomoucký kraj), smlouvou o přenesení RF, formou
nákupu služeb (Kojetín). Finančně jsou všechny činnosti RF garantovány Olomouckým
krajem podle § 11,odst. 3, zák. č. 257/2001 Sb. – knihovní zákon. V roce 2010 to byla
částka 565.185,- Kč.
Výkon regionálních funkcí v Městské knihovně Hranice zahrnoval během roku
2010 tyto činnosti:
 Poradenská a konzultační činnost pro základní pobočky střediska – realizováno:
jedenkrát ročně aktiv dobrovolných knihovníků, 21 metodických návštěv v knihovnách
našeho střediska, poskytnuto 58 odborných konzultací dobrovolným knihovníkům a
starostům obcím osobně nebo e-mailem včetně metodické a konzultační služby Městské
knihovně v Kojetíně.
 Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro základní knihovny – městská
knihovna pro výměnné soubory nakoupila, zkatalogizovala, zpracovala celkem 909
svazků knih pro hranické středisko a pro Městskou knihovnu v Kojetíně bylo pořízeno 7
knih. Během roku bylo vytvořeno v hranickém středisku celkem 42 souborů nových knih v
průměru po 22 svazcích v každém souboru a ty ve dvou cyklech (jarní a podzimní)
distribuovány do jednotlivých poboček. Jedná se o tzv. cirkulaci knih – v roce 2010 bylo
vyměněno mezi pobočkami celkem 5.684 svazků knih ve 182 souborech.
 Revize a aktualizace knihovních fondů základních knihoven – ve sledovaném roce se
revize a aktualizace knihovního fondu konaly na pobočkách Drahotuše, Lhotka, Slavíč,
Uhřínov, Valšovice. Počet revidovaných a aktualizovaných svazků celkem 16.203.
Zpracována příslušná dokumentace (=odpisy v přírůstkových seznamech, revizních
katalozích, seznamy vyřazených knih, seznamy nezvěstných knih, protokol o revizi, karty
pohybu fondu). Provedena burzovní nabídka v jednotlivých knihovnách.
 Podpora při zpracování statistiky v rámci střediska – prostřednictvím městské knihovny
byly zpracovány statistiky za všechny knihovny ve středisku. Tyto jsou součástí celkové
statistiky jak Městské knihovny Hranice a jejích integrovaných poboček, tak i celého
střediska. Této statistice podléhala všechna data výpůjčního protokolu, přírůstky, úbytky
fondu, služby, kulturně vzdělávací činnost, internet, virtuální návštěvy webových stránek
aj., také některá data ekonomické povahy. Celkem bylo zpracováno v rámci střediska
včetně městské knihovny 23 statistických výkazů – formulářů na základě desítek
statistických podkladů, které jsou součástí činnosti knihovny, a příslušný komentář. Tato
činnost se vykazuje také za každou pobočku zvlášť. Statistiky zpracovány na příslušných
formulářích a posléze v elektronickém programu StatExcel i za středisko Kojetín. Vše

doplněno o souhrnný komentář k vykazovaným hodnotám. Speciálně byla také
zpracována statistika a zpráva o činnosti RF, plán činnosti RF na další období, finanční
vyúčtování za sledované období a vše poskytnuto VK v Olomouci a Olomouckému kraji.
 Vzdělávání knihovníků – pro dobrovolné knihovníky střediska byla připravena odborná
přednáška-beseda na téma „Marketing v obecních knihovnách, aneb co můžeme udělat
sami“ (účast 7)
 Další služby – servis knihovního systému Clavius v naší knihovně zajišťoval odborný
pracovník Městské knihovny v Přerově zdarma v rámci plnění RF.
 Administrativa – vedení a zakládání veškeré dokumentace k RF, plány činnosti, výroční
zprávy, komentáře, statistiky, různé protokoly, přírůstkové dodací listy KF, úbytkové
seznamy KF, zápisy evidenčních návštěv a jiné, prezenční listiny, podklady účetních a
mzdových operací, korespondence.
 Ostatní:
1. retrokatalogizace – průběžně během roku byla nadále prováděna retrokatalogizace
knihovního fondu poboček střediska – v roce 2010 provedena retrokatalogizace
pobočky Milenov, nalepeny čárové kódy do zkatalogizovaných knih poboček
Valšovice a Slavíč
2. aktualizace webových stránek poboček
3. proběhla výměna knihovníka na pobočce Teplice nad Bečvou. Bylo provedeno
odborné zaškolení nové knihovnice a za účasti zástupce obce provedeno i předání
knihovny v rámci kompetencí Městské knihovny Hranice
Plnění výše uvedených činností v rámci RF Městská knihovna Hranice zajišťovala jedním
úvazkem. Některé činnosti však vyžadují specializovanou odbornost, kompetentnost nebo
kolektivní práci s přispěním ostatních zaměstnanců, protože nadále platí, že podstatou
regionálních funkcí je vůle, schopnost a povinnost pověřené knihovny všechny činnosti
v jejich rámci plnit na základě standardů VKIS a řídit se metodickým pokynem MK ČR z roku
2002 a dodržovat také své vlastní standardy VKIS.
1. 4. Ekonomický úsek
Toto pracoviště zajišťovalo v plném rozsahu pro dvě příspěvkové organizace (MMG,
Městská knihovna Hranice v poměru 0,5 : 0,5 úvazku) veškeré činnosti ekonomické a
účetnické povahy:
-

Podvojné účetnictví a práce s tím spojené
Personální agenda
Mzdové účetnictví
Inventarizaci majetku
Finanční statistiku
Různé další administrativní práce spojené s ekonomickým provozem organizace a
v rámci plnění regionálních funkcích knihovny
Zajišťování sanitární vybavenosti
Pokladna a všechny činnosti s tím spojené (pokladník)

2. INTEGROVANÁ PRACOVIŠTĚ
2. 1. Městské informační centrum
Po celý kalendářní rok 2010 toto pracoviště provádělo a plnilo pestrou řadu činností
ve svém rezortu. Z této činnosti uvádím ty nejvýznamnější:
- Sestavování propagačních materiálů
Spolupráce s MěÚ odborem ŠkaCR při tvorbě průvodců, map či jiných propagačních
materiálů města a regionu. Korektury a poskytování textů i pro jiné organizace, jako
např. Krajský úřad, Hranická rozvojová agentura, Sdružení cestovního ruchu –
Střední Morava či prezentace na bezplatných serverech a časopisech zaměřených
zejména na turistický ruch.
-

Propagace města na veletrhu Go + Regiontour v Brně a dalších
MIC připravovalo propagační materiály pro návštěvníky veletrhu v Brně a v polském
Opoli, v informačním centru Czech Tourismu v Praze, na Den srdce v Teplicích nad
Bečvou, na Den evropského kulturního dědictví a pracovně se na těchto akcích
podílelo.

-

Poskytování informací klientům IC
MIC poskytuje pravidelně informace osobně, telefonicky a klasickou či elektronickou
poštou. V roce 2010 se jednalo o 6661 dotazů celkem.

-

Nákup - prodej upomínkových předmětů a suvenýrů, prodej vstupenek
MIC provádělo výběr a nákup upomínkových předmětů, map, pohlednic, turistických
známek, knih, brožur aj., zaměřených na region. Provádělo komisní prodej. Na
základě dohod realizovalo aktuálně prodej vstupenek na různé kulturní akce ve
městě a okolí.

-

Účast na školeních a seminářích určených pracovníkům informačních center
Jedná se především o účast na školeních a seminářích, které pořádá Asociace
Turistických Informačních Center, jejímiž je MIC členem. Jedenkrát ročně se podává
zpráva této asociaci při její kontrole v MIC. Referentky MIC se aktuálně zúčastňují
schůzek pracovních skupin organizací pracujících v oblasti cestovního ruchu.

-

Mapování a vytváření databáze služeb města, firem
Během roku je prováděna aktualizace a mapování stávajících a nových firem a jejich
služeb v CR.

-

Úprava webových stránek IC
Je prováděna aktualizace dat, kulturních kalendářů (také na web mikroregionu
Hranicko), služeb, MHD a dalších na svých webových stránkách
Sestavování kalendáře kulturních akcí a jeho aktualizace (roční i měsíční)
Ve spolupráci s MěÚ odborem ŠkaCR, dále s pořadateli kulturních, zábavných a
vzdělávacích akcí sestavuje MIC kalendář akcí nejen na daný měsíc, ale i na rok.
Dále jej rozesílá po médiích i institucích, tiskne a provádí propagaci těchto akcí.

-

Spolupráce v průvodcovství na ochoz radniční věže

V období červen – září referentky MIC aktuálně zastupovaly průvodce v době jeho
aktuálního průvodcovství po Městské památkové zóně či v individuálních případech i
mimo daný čas pro průvodcovskou službu. Spolupracují s průvodci během sezóny a
korigují aktuálně jeho činnost – rezervace kolektivních návštěv, poskytování informací
a další.
-

Poskytování základních informací o EU v rámci činnosti MEIS
V rámci této průběžné činnosti jezdí zaměstnanci MIC na setkání pracovníků
Městských Evropských Informačních Středisek, na školení (jednodenní či vícedenní).
Poskytují veřejnosti na základě dotazů informace o aktuálním dění v EU, provádí
propagaci obdržených materiálů vztahujících se k EU, aktualizují těmito materiály
také „Eurobody“ v prostorách MIC a městské knihovny.

Fotografická soutěž MEIS „Kultura v zemích Evropské Unie“
MIC realizovalo na základě podaného projektu Olomouckému kraji prostřednictvím
Europe Direct Olomouc, kdy na tuto akci získalo finanční grant ve výši 25.000,- Kč,
celorepublikovou fotografickou soutěž. Soutěž probíhala v období červenec až listopad
2010 na webových stránkách MIC a spočívala v elektronickém přijímání fotografií
pořízených v některé zemi EU. Tyto fotografie soutěžících byly vystavovány na portálu
MIC a veřejnost posléze mohla hlasovat o té, která se jim nejvíce líbí. Autorům vítězných
snímků byly předány popř. zaslány hodnotné ceny. Tato akce přispěla z velké části i
k propagaci města Hranice v celorepublikovém kontextu. Hlasovalo přes 8000 lidí z celé
ČR. Průběh soutěže byl dokumentován a pak prezentován v Olomouci referentkou MIC
před zástupci Olomouckého kraje, Europe Direct a ostatních členů MEIS Olomouckého
kraje. Projekt našeho MIC byl těmito představiteli Olomouckého kraje i Europe Direct
hodnocen jako jeden z nejlepších projektů Olomouckého kraje.
V roce 2010 byly přesunuty a upraveny webové stránky MIC na server webových
stránek Města Hranice při zachování původní webové adresy.
-

MIC poskytuje placené kopírovací služby pro veřejnost – 1825 zakázek

2. 2. Integrované knihovní pobočky
Součástí městské knihovny je šest integrovaných knihovních poboček (Drahotuše,
Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice, Velká), které zajišťují VKIS v oblasti své působnosti. Tyto
služby plní dobrovolní knihovníci na základě dohody o pracovní činnosti. Pobočka Drahotuše
je vedena jako profesionální pobočka, protože splňuje podmínky dané pro tuto skutečnost,
kdy je její provozní doba stanovena na 15 hodin týdně a odpovídá velikosti a požadavkům
obsluhované populace v Drahouších se ZŠ v místě.
Integrované pobočky – statistika výpůjčního protokolu roku 2010 v porovnání
s předchozím obdobím, počet obsluhované populace celkem cca 2.450:

rok 2009
Výpůjčky celkem
Registrovaní čtenáři
Počet návštěvníků celkem

2010

8.239

6.904

222

223

4.252

3.692

Z celkového počtu návštěvníků návštěvníci u internetu

1.127

Počet virtuálních návštěv na webovém portálu integrovaných poboček v roce 2010:
Drahotuše
Lhotka
Slavíč
Uhřínov
Valšovice
Velká

818
960
768
757
782
712

V MK Drahotuše proběhly 3 kulturní akce ve spolupráci s místní ZŠ – Studio bez
kliky – Knihovnický olovrant – loutkové divadelní vystoupení o knihovně, knížkách a jednom
kouzelném regále a Divadelní dílnička – divadlo s vlastními malovanými kulisami. Bylo také
čtenářům splněno 257 požadavků na meziknihovní výpůjční službu. Dokončeno ukládání dat
do nového elektronického výpůjčního protokolu.
V MK Velká proběhly 2 akce pro veřejnost – „Šlo vajíčko na vandr“ – výstavka kraslic,
ukázky zdobení různými technikami, vlastnoruční malování a „Malujeme pohádku“ – děti
kreslily pohádku a přitom se pohádky četly.
2. 3. Průvodcovská služba
V roce 2010 byla poskytována průvodcovská služba po Městské památkové zóně
(MPZ) a na vyhlídkovou věž Staré radnice. Obě tyto služby byly v roce 2010 již zpoplatněny
– stanoven ceník. Průvodcovství po MPZ (červen – září) využilo v daném roce 473 osob.
Průvodcovství na věž využilo 762 osoby.

II.
KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Městská knihovna Hranice v této oblasti spolupracuje se všemi stupni škol ve městě a
integrované obci Drahotuše, s neziskovými zájmovými organizacemi, občanskými
sdruženími a ostatními kulturními zařízeními ve městě. Pravidelně jsou prováděny
v knihovně pro žáky ZŠ, speciální školy, dětský domov a studenty SŠ vzdělávací interaktivní
knihovnicko-bibliografické a literární pořady, podporující čtenářství, orientace v informačních
databázích knihovny. Patří sem i uplatňování různých forem individuální práce se čtenáři
během provozní doby. Zájmovým neziskovým organizacím a kulturním organizacím
poskytujeme v prostorách knihovny možnost propagace svých akcí pro veřejnost.
Statisticky v roce 2010 knihovna uskutečnila celkem 68 vlastních kulturně
vzdělávacích pořadů pro žáky a studenty hranických škol a nadto 25 akcí pro veřejnost nebo
konkrétní cílovou skupinu:
 12 veřejných čtení pro děti a jejich rodiče „Počteníčko v knihovně“ (Březen –
měsíc čtenářů a Týden knihoven) ve spolupráci s herci divadelního spolku
Štěk& spol. Hranice
 2 zábavné a vzdělávací pořady s ilustrátorem Adolfem Dudkem pro
předškoláky z MŠ a 1. třídy ZŠ (duben, účast 115)












2 cestopisné besedy pro veřejnost – Ekvádor a Galapágy, Embéčko kolem
světa (duben, 30 účast)
Výstava „Bible včera, dnes a zítra“ ve spolupráci s Hamri.cz doplněná čtyřmi
středověkými exponáty biblí z původní Gallašovy a farní knihovny, které jsou
ve vlastnictví Městského muzea a galerie. Pro kolektivní návštěvy ze
základních a středních škol uskutečněno 16 odborných přednášek p. Petra
Hamroziho doplněných soutěžními kvízy a pro všechny návštěvníky výstavy
možnost připojit se k opisování Bible. (26. – 29. dubna, 571 účast, z toho 403
žáků a studentů)
Putovní výstava „Osudové roky české státnosti“ s ANLET (Asociace nositelů
legionářských tradic). 7. červen – 28. září ( cca 700 účast nejen místních, ale i
turistů)
2 vzdělávací přednášky „Tajemný svět legend a mýtů“ spisovatele a
záhadologa Arnošta Vašíčka pro žáky 2. stupně ZŠ (říjen, 288 účast) –
k Týdnu knihoven
V Týdnu knihoven (4. – 9. října) dále: Den otevřených dveří s vitamínovým
dárečkem pro děti, akce „Hrajeme si na knihovníka“ – děti si mohly vyzkoušet
práci knihovníka v dětském oddělení
4 komentované noční prohlídky a výstupy na věž v Týdnu knihoven při
vyhlášení našich nejpilnějších dětských čtenářů za rok 2010. Nočních
prohlídek se zúčastnili i rodinní příslušníci vyhodnocených dětí. (2 večery,
účast 26)
Podíl na akci MMG Hranice – Muzejní noc – komentované výstupy na
vyhlídkovou věž Staré radnice pro účastníky Muzejní noci (cca 45 účast, 9
výstupů)
3x burzy vyřazených knih – jarní (březen) a podzimní (říjen) a jedna dětská u
příležitosti Dne pro dětskou knihu 27. 11.

Všech těchto našich akcí se zúčastnilo celkem 3.457 evidovaných návštěvníků
(návštěvníci burz evidováni nebyli).
Nadále jsme pokračovali v práci s nejmenšími čtenáři a jejich rodiči prostřednictvím
deníčků Škola naruby, které jsou součástí celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, jejímž
cílem je podpora a rozvíjení dětského čtenářství a zájem o knihy. K této kampani patří
plánovaná série návštěv v knihovně a realizace knihovnicko-literárních pořadů pro
předškoláky z MŠ. Díky této akci se nám zvýšil počet registrovaných předškoláků s vlastním
čtenářským průkazem. Ostatním půjčují knihy rodiče, kteří se registrují také v dětském
oddělení.
Z výše uváděných kulturních a vzdělávacích akcí byly nad plán realizovány výstupy
na věž Staré radnice jako podíl na akci MMG - Muzejní noc.
V rámci spolupráce a podpory kultury a vzdělávání v našem regionu městská
knihovna umožňuje ve svých prostorách propagaci akcí ostatních kulturních zařízení,
neziskových, zájmových organizací a spolků města a integrovaných obcí. Zájem o tuto
službu je velký.
Během roku jsme prováděli aktuálně editaci našich webových stránek. Byly na nich
vytvářeny paratexty k vybraným knižním novinkám knihovny pro propagování kvalitní
beletrie a naučné literatury.

III.
RESUMÉ - ZÁVĚR

V roce 2010 se naší organizaci podařilo zvládnout všechny plánované činnosti za toto
období. Zastavil se pokles uživatelů dětského oddělení, počet jeho návštěvníků se zvýšil a
zvýšil se i výrazně počet výpůjček, byl zaregistrován mírný nárůst v registraci dětí do 15 let.
Na druhé straně však došlo k poklesu registrovaných uživatelů v dospělém oddělení, ale
vzhledem k výraznému zvýšení poplatků od ledna 2010 není dramatický. I zde se však zvýšil
počet návštěvníků a počet výpůjček. Tato zjištění signalizuje rostoucí zájem o knihy a čtení
ve sledovaném období. Naopak poklesl zájem o internet. Kladně lze hodnotit i dobrou účast
na našich kulturních a vzdělávacích akcích pro veřejnost či cílové skupiny, které naše
organizace pořádá nad rámec svých vlastních vzdělávacích aktivit pro děti a studenty. Tyto
akce byly z větší části realizovány díky finančním grantovým podporám města Hranice nebo
Olomouckého kraje.
Úspěšná byla také fotografická soutěž MEIS (MIC) propagující Evropskou unii, které
se mohli prostřednictvím webových stránek MIC zúčastnit lidé z celé republiky (viz 2.1.). Byl
to již druhým rokem velmi dobrý příspěvek k propagaci nejen zemí EU, ale i města Hranice a
MIC.
V roce 2010 nebyla realizována plánovaná obnova interiérového zařízení v obou
odděleních, protože finanční prostředky nebylo možno čerpat z našeho investičního fondu,
což neumožňují pravidla zákona č. 250/2002 Sb. (viz příloha č. 2 k této zprávě).
Mimořádně byly zakoupeny pro potřeby organizace dvě nové tiskárny a nový
zálohovací systém z prostředků rezervního fondu organizace.
Naše organizace také upustila od plánované veřejné ankety zaměřené na akvizici
knih. Vzhledem k částce na nákup knih v rozpočtu v daném období i vzhledem k finančním
nákladům spojených s touto akcí by byla neefektivní a ve výsledku by neměla nijak výraznou
zpětnou vazbu.
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