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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 oblasti informatiky pro uživatele - 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 provedena aktualizace
knihovního fondu knihovny před revizí knihovního fondu a s ní spojené činnosti – zpracování
tohoto fondu pro plnění nabídkové povinnosti, elektronické zpracování - úbytky, nabídková
povinnost, plnění požadavků knihoven na vyřazené knihy, příprava burzy a veřejná burza,
kompletní revize knihovního fondu městské knihovny.
1. 1. 1. VÝPŮJČNÍ PROTOKOL – Srovnávací statistické ukazatele:
Výpůjčky:
rok 2010
rok 2011
_____________________________________________________________________
Oddělení pro dospělé

74.706

70.361

Oddělení pro děti

15.684

16.220

Výpůjčky celkem

90.390

86.581

Evidovaní návštěvníci
43.440
(včetně kulturních a vzdělávacích akcí)
(Návštěvníci u internetu

5.787

Registrovaní čtenáři

2.634

36.530

3.938)
(v dětském odd. 773, v dospělém odd. 1.861)

Počet dotazů (hledání) na našem www.katalogu:
Návštěvníci on-line služeb celkem:
Z toho:
vstupy uživatelů do el. katalogu: a) z prostoru knihovny
b) z prostoru mimo knihovnu
vstupy uživatelů do uživatelského konta: a) z prostoru knihovny
b) z prostoru mimo knihovnu

162.505
19.556
7.699
8.253
1.038
2.566

Výše uvedení ukazatelé měřitelných činností statistiky nám vykazují za sledované
období pokles téměř ve všech ukazatelích s výjimkou výpůjček a registrovaných čtenářů
v dětském oddělení. Tento pokles byl do značné míry způsoben uzavřením knihovny na 4
týdny kvůli revizi knihovního fondu, reorganizací interiérů oddělení pro dospělé a
reorganizací výpůjčního protokolu v obou odděleních. Vzhledem k této skutečnosti však
pokles výpůjček i návštěvníků není nijak dramatický a je nepochybné, že uživatelé nadále
praktikují využívání výpůjčních služeb více osobami (rodinní příslušníci) na jednu čtenářkou
registraci (čtenářský průkaz). Roste však počet uživatelů, kteří vyhledávají a využívají naše
elektronické služby on-line prostřednictvím svých domácích PC s internetem (rezervační
systém, upomínkový systém, objednávky MVS, prodlužování výpůjček, plnění požadavků ze
skladů a jiné informační služby). Pokles v posledních obdobích zaznamenávají návštěvy u
internetu.
V období od 16. 5. do 10. 6. 2011 byla knihovna uzavřena kvůli revizi knihovního
fondu na základě Zákona č. 257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb, § 16, odst. 2 a). Před touto revizí byla provedena již
zmíněna aktualizace knihovního fondu. Kontrolou prošel veškerý fond knihovny, byly
vyřazeny knihy opotřebované, zastaralé, nepotřebné duplikáty a ostatní, které knihovna již
nepotřebuje. Do stavu úbytků tak bylo zpracováno celkem 1.856 svazků knih, provedena a
plněna nabídková povinnost, seznam uveřejněn na webových stránkách knihovny, zbylé
vyřazené knihy byly připraveny pro burzovní prodej, který se uskutečnil v období říjen –
prosinec 2011.
Zrevidováno bylo celkem 47.223 svazků knih (7.511 – půjčovna pro děti, 761 –
studovna, 23.286 – půjčovna pro dospělé, 15.665 – sklad). Dle seznamu chybějících knih
byly tyto průběžně dohledávány do konce roku 2011, poté byly vytištěny protokoly o revizi se
seznamy zbývajících nezvěstných knih. Nezvěstné knihy po revizi činily 0,29% z celkového
počtu revidovaných knih. Vzhledem k tomuto výsledku není třeba realizovat žádná další
opatření na zabezpečení knihovního fondu. Po revizi byla provedena reorganizace interiérů
půjčovny pro dospělé a reorganizace výpůjčního protokolu se změnou metodiky evidování
poplatků a provedeny k tomu další úpravy v AKS Clavius.
1. 1. 2. Meziknihovní výpůjční služba
V roce 2011 knihovna evidovala celkem 281 požadavků čtenářů na meziknihovní
výpůjční službu a meziknihovní reprografickou službu a plnila 103 požadavky na knihy
z jiných knihoven včetně našich knihovních poboček. 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.
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.
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 opět vedena
evidence k této službě a dle ní bylo v roce 2011 evidováno 232 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 ze svých
dokumentů a regionálních článků.

1. 2. Akvizice a zpracování fondu
V roce 2011 bylo nakoupeno či získáno darem, technicky zpracováno a
zkatalogizováno celkem 2.217 svazků knih.
Z toho: 989 knih z účelových finančních prostředků Olomouckého kraje na RF pro
výměnné soubory 21 poboček střediska Hranice a 14 knih pro MěK Kojetín.
Pro Městskou knihovnu Hranice bylo zakoupeno z finančních prostředků města Hranice či
získáno dary 972 svazky knih a z prostředků obcí střediska bylo zpracováno 242
svazků knih. Vedena k tomu příslušná dokumentace. Knihovna elektronicky přispívá
každoročně svým novým fondem do Souborného katalogu Clavia (SKAT) a Souborného
katalogu ČR NK Praha.
Podobně jako se zpracovávají přírůstky, tak se zpracovávají úbytky
knihovního fondu průběžně nebo při jeho aktualizaci. V roce 2011 proběhly aktualizace
knihovního fondu v městské knihovně a ve 3 knihovních pobočkách. Knižní úbytky ve
středisku Hranice činily celkem 2.454 svazků. Vyřazené knihy byly zpracovány v úbytkovém
systému,
u poboček v revizních katalozích, přírůstkových seznamech, vypracovány
seznamy úbytků a provedena nabídková povinnost, plnění vzešlých požadavků. Zbytek byl
nabídnut veřejnosti prostřednictvím burzy.
Tato kapitola výčtem činností zahrnuje také nákupy knih a periodik a následné jejich
zpracování (=technická kontrola knih, označení vlastnictví, přírůstková čísla, 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 písemně i elektronicky.
Počet přírůstků dokumentů ovlivňuje daná částka na akvizici v našem rozpočtu, grant
„Česká knihovna“ a dary.
1. 3. Regionální funkce:
V roce 2011 Městská knihovna Hranice nadále plnila funkci knihovny pověřené
regionálními funkcemi (dále RF) pro regionální oblast střediska Hranice a střediska Městské
knihovny v Kojetíně. Veškeré služby dané standardy v rámci RF byly poskytovány 21
pobočkám ve středisku Hranice a 10 knihovnám střediska Městské knihovny v Kojetíně
včetně této na základě vzájemných smluv (VK Olomouc, Olomoucký kraj), smlouvou o
přenesení RF, formou nákupu služeb (MKS Kojetín). Finančně jsou všechny činnosti RF
garantovány Olomouckým krajem podle § 11,odst. 3, zák. č. 257/2001 Sb. – knihovní zákon,
včetně mzdy 1 pracovního úvazku. V roce 2011 se jednalo o finanční příspěvek ve výši
557.787 Kč.
Výkon regionálních funkcí v Městské knihovně Hranice zahrnoval během roku
2011 tyto činnosti:
 Poradenská a konzultační činnost pro základní pobočky střediska – realizováno:
jedenkrát ročně aktiv dobrovolných knihovníků, 17 metodických návštěv v knihovnách
našeho střediska a v MěK Kojetín, poskytnuto 56 odborných konzultací dobrovolným
knihovníkům a starostům obcím osobně nebo e-mailem včetně metodické a konzultační
služby Městské knihovně v Kojetíně. Starostům obsluhovaných knihoven zaslána zpráva
o plnění RF v jejich knihovně za dané období.



Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro základní knihovny – městská
knihovna pro výměnné soubory nakoupila, zkatalogizovala, zpracovala celkem 989
svazků knih pro hranické středisko a pro Městskou knihovnu v Kojetíně bylo pořízeno 14
knih z finančních prostředků Olomouckého kraje. Během roku bylo vytvořeno
v hranickém středisku celkem 42 výměnné soubory nových knih v průměru po 23 - 24
svazcích v každém souboru a ty byly ve dvou cyklech (jarní a podzimní) distribuovány do
jednotlivých poboček. Jedná se o tzv. cirkulaci výměnných souborů – v roce 2011 bylo
vyměněno mezi pobočkami celkem 5.015 svazků knih ve 182 souborech.
 Revize a aktualizace knihovních fondů základních knihoven – ve sledovaném roce se na
pobočkách žádná revize nekonala, pouze aktualizace knihovního fondu proběhly na
pobočkách Teplice nad Bečvou, Ústí a Zámrsky. Počet aktualizovaných svazků těchto
poboček celkem 4.513. Zpracována příslušná dokumentace k úbytkům (585 knih =odpisy
v přírůstkových seznamech, revizních katalozích, seznamy vyřazených knih, 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 a Městské knihovny Hranice.
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 24 statistických výkazů –
formulářů na základě desítek statistických podkladů, které jsou součástí činnosti
knihovny, a příslušný komentář. Tato činnost se vykazuje také za každou základní
knihovnu zvlášť, statistický sumář poboček i celého střediska. 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.
 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 AKS Clavius – v roce 2011 byl
retrokatalogizován knihovní fond pobočky Klokočí, Hluzov, Teplice nad Bečvou
s tiskem čárových kódů. Celkem retrokatalogizací zpracováno cca 5.000 knih.
2. aktualizace webových stránek poboček
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.
1. 4. Ekonomický úsek
Toto pracoviště zajišťovalo v plném rozsahu pro dvě příspěvkové organizace
(městská knihovna a MMG) 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
Zajišťování plnění pravidelných technických kontrol a revizí
Pokladna a všechny činnosti s tím spojené (pokladník)

2. INTEGROVANÁ PRACOVIŠTĚ
2. 1. Městské informační centrum
Po celý kalendářní rok 2011 toto pracoviště provádělo a plnilo pestrou řadu činností
v rámci svého 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, např.
pro Hranickou rozvojovou agenturu, Olomoucký kraj, 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, Tourism
Expo v Olomouci, Holiday world v Praze, na Den srdce v Teplicích nad Bečvou, na
Den evropského kulturního dědictví, Den bez aut a pracovně se na těchto akcích
podílelo.

-

Poskytování informací klientům IC
MIC poskytovalo průběžně informace na základě dotazů osobně, telefonicky a
klasickou či elektronickou poštou. V roce 2011 se jednalo o plnění a evidování 8.034
dotazů celkem. Tato činnost má stále rostoucí tendenci, zvyšuje se počet návštěvníků
MIC. Je to o 1.373 dotazů více než v roce 2010.

-

Nákup - prodej upomínkových předmětů a suvenýrů, prodej vstupenek
MIC provádělo výběr a nákup upomínkových předmětů, map, pohlednic, turistických
známek, turistických deníků, 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 a
pracovníkům v cestovním ruchu
Jednalo se především o účast na školeních a seminářích, které pořádá Asociace
Turistických Informačních Center, jehož 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, jimiž
jsou členkami (sdružení Moravská brána, destinační management Doliny Malej
Panwi).

-

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

-

Úprava webových stránek MIC
Byla prováděna aktualizace dat, kulturních kalendářů (také na web mikroregionu
Hranicko), služeb, MHD a dalších na webových stránkách MIC

-

Sestavování kalendáře kulturních akcí a jeho aktualizace (roční i měsíční)
Ve spolupráci s MěÚ odborem ŠkaCR, Hranickou rozvojovou agenturou, dále
s pořadateli kulturních, zábavných a vzdělávacích akcí sestavovala MIC kalendář
akcí nejen na daný měsíc, ale i na rok. Dále jej rozesílala po médiích i institucích,
rozmnožovala a poskytovala zájemcům.

-

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 aktuální organizační záležitosti.

-

MIC poskytovala placené kopírovací služby a skenování pro veřejnost a vedla
jejich evidenci (1751 zakázek)

-

Činnost MEIS při MIC:
V rámci této průběžné činnosti jezdily referentky MIC na setkání pracovníků
Městských Evropských Informačních Středisek (MEIS), na školení (jednodenní či
vícedenní). Poskytovaly veřejnosti na základě dotazů informace o aktuálním dění
v EU, staraly se o propagaci dodávaných materiálů vztahujících se k EU,
aktualizovaly těmito materiály také „Eurobody“ v prostorách MIC a městské knihovny.
AKCE: Součástí MIC je i Městské evropské informační středisko (MEIS), které plní
úlohu informační a propagační zaměřenou na Evropskou unii. V rámci této činnosti
referentky MIC se zúčastňují různých seminářů, pracují s dodávanými propagačními
materiály. Každoročně je využívána možnost získání finančního grantu na nějaký
kulturní či vzdělávací projekt zaměřený na EU. V roce 2011 to byla dvoudenní akce
s názvem „Židé v Evropě – zvyky, tradice, osobnosti, hudba“ ( 16. a 18. 9. 2011).
Na této akci se podílely i zaměstnankyně městské knihovny. Jednalo se o sérii
populárně vzdělávacích přednášek – jeden blok přednášek pro studenty „Židovské
zvyky a tradice“ a Židé na Hranicku“ 16. 9. a 18. 9. blok přednášek pro veřejnost
„Židovské zvyky a tradice“ a „Hraničtí Židé a jejich přínos Evropě“ s koncertem
klezmerové kapely Simcha. Po tyto dva dny doprovázely a obohatily hlavní program
další drobné akce – ochutnávka košer tradičních jídel a košer vína, opisování Starého
zákona, výstava knih s židovskou tématikou a židovských autorů z fondu městské
knihovny, nabídka propagačních materiálů o Evropské unii. Po oba dny se tato akce
těšila pozornosti téměř 300 návštěvníků. Akce prezentovaná v Olomouci před
představiteli Olomouckého kraje, Europe Direct i ostatních MEIS se těšila velkému
zájmu a byla hodnocena opět jako jedna z nejlepších v Olomouckém kraji.

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 2011 v porovnání
s předchozím obdobím, počet obsluhované populace celkem cca 2.450:

rok 2010
Výpůjčky celkem
Registrovaní čtenáři
Počet návštěvníků celkem

2011

6.904

7.269

223

187

3.692

3.264

Z celkového počtu návštěvníků návštěvníci u internetu

669

Počet virtuálních návštěv na webovém portálu integrovaných poboček v roce 2011:
Drahotuše
Lhotka
Slavíč
Uhřínov
Valšovice
Velká

971
1009
890
790
826
810

V MK Drahotuše proběhly 4 kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a žáky ZŠ
Drahotuše a ve spolupráci s touto školou. Uskutečnily se 2 výstavy na téma Dopravní soutěž
– výstava prací žáků místní ZŠ se těšila pozornosti nejen veřejnosti, ale i ostatních dětí ze
ZŠ, a výstava s názvem Barevný podzim – pro veřejnost a děti MŠ. Dva zábavné literárně
vzdělávací programy zaměřené na doplnění a zpestření literární výchovy ve 3. a 4. třídě ZŠ.
Celková účast na všech těchto akcích cca 200 účastníků.
2. 3. Průvodcovská služba
V roce 2011 byla poskytována průvodcovská služba po Městské památkové zóně
(MPZ) a na vyhlídkovou věž Staré radnice (červen – září). Průvodcovství po MPZ využilo
v daném roce 321 osob, průvodcovství na věž využilo 942 osoby. (Od roku 2010 služba
zpoplatněna).
Zájem o tuto služby od jejího vzniku monitorujeme:
Počet
Období Počet
Počet
Z toho Z toho
provedení
provedení
provedení
z ČR
ze
celkem
v MPZ
na věž
zahraničí
2008
2009
2010
2011

410
716
473
321

0
1288
762
942

410
2004
1235
1263

390
1913
1148
1222

20
91
87
41

I.
KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Městská knihovna Hranice v této oblasti spolupracuje se všemi stupni škol ve městě a
v místní části 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 knihovnickobibliografické a literární pořady (besedy), knihovnické lekce podporující čtenářství a
rozvíjející orientaci v informačních databázích knihovny. Patří sem i uplatňování různých
forem individuální práce se čtenáři během provozní doby – informační kampaně v oblasti online služeb a doporučovací bibliografie. Zájmovým neziskovým organizacím a kulturním
organizacím města poskytujeme v prostorách knihovny možnost propagace svých akcí pro
veřejnost. Kromě těchto pravidelných vlastních kolektivních akcí v počtu 60 s celkovou
návštěvností 1112 žáků a studentů knihovna v roce 2011 nabídla veřejnosti nebo cílovým
skupinám v průběhu roku řadu větších kulturních počinů:










Národní týden manželství v Hranicích (5. ročník) – ve spolupráci s o.s. Klub
zdraví Hranice u příležitosti této celonárodní akce se ve dnech 14. -17. 2.
uskutečnily 3 populárně vzdělávací přednášky na téma „Věrnost není slabost“,
které bylo i mottem NTM 2011. Přednášky doprovázela výstava knih z fondu
knihovny na dané téma. Přednáškové večery se konaly v Zámeckém klubu
MKZ. Celková účast 76 převážně mladých lidí.
Březen – měsíc čtenářů: několik nabídek – veřejné čtení pro děti, Den
otevřených dveří – dětem nabízeny sladké dárečky, názorná propagace online služeb, „Kávička s knihovnou“ poslední týden měsíce, kdy čtenářům a
návštěvníkům byla nabízena káva nebo čaj při posezení nad knihou nebo
časopisem, denní nabídka literárních besed a pořadů pro školy. Propagační
akce - letáčky s pozvánkou navštívení knihovny na veřejných místech ve
městě. Malí i velcí návštěvníci vše využili.
Muzejní noc (10. červen): knihovna se podílela na této akci městského
muzea a galerie provázením a výkladem na věž Staré radnice. Zájem velký,
nabídku využilo 85 návštěvníků.
Křest knihy hranické spisovatelky Jaroslavy Černé (23. červen) se konal
v městské knihovně. Slavnostní ráz setkání čtenářů podtrhlo hudební
vystoupení žáků ZUŠ, odborný výklad ke knize i přítomnost zástupců
nakladatelství Moba. Hraničtí knihkupci prodávali knihy Jaroslavy Černé,
proběhla autogramiáda a zajímavá individuální setkání a povídání si s touto
spisovatelkou.
Židé v Evropě (16. a 18. září): spolupráce MEIS a knihovny. Konkrétně
popsáno v kapitole 2. 1. této zprávy.
Národy světa píší Bibli: zahájení akce proběhlo 18. září na výše uvedené
akci Židé v Evropě a pokračovalo v knihovně. Jedná se o celosvětový projekt,
kdy národním koordinátorem pro ČR jsou ICEJ ČR a Židovské muzeum
v Praze. Doposud se v Hranicích této akce aktivně zúčastnilo na 100 lidí.
Každý obdržel ozdobný certifikát v hebrejštině se svým jménem a označením
zapsaného „svého“ verše Deuteronomia.











Týden knihoven 3. – 7. října – několik nabídek: velké říjnové čtení pro děti,
burza knih, „Kávička s knihovnou“, v dětském oddělení vyrábění knižních
záložek různými technikami – 32 dětí si vyráběly svoji knižní záložku přímo
v knihovně a každé si za to mohlo vylosovat jeden dárek vydavatele dětského
periodika Kačer Donald. Záložky pak byly vystaveny v knihovně.
Anketa knihovny (září – listopad) – v dospělém i dětském oddělení,
zaměřena na akvizici, literární žánry, meziknihovní výpůjční službu, provozní
dobu a spokojenost s obsluhou. O anketu nebyl ze strany našich uživatelů
příliš velký zájem. Bylo shromážděno celkem 56 vyplněných anketních lístků,
což tvoří cca 2% z celkového počtu registrovaných v obou odděleních, takže
vypovídací hodnota je malá. Komise složena ze tří zaměstnankyň anketu
vyhodnotila a pořídila z ní zápis.
Arnošt Vašíček – spisovatel, scénárista a záhadolog (25. říjen): zábavná
vzdělávací přednáška-beseda s audiovizuálním doprovodem na téma
„Legendy a mýty světa“ – pro starší žáky ZŠ (61 účastníků). Večer pak pro
veřejnost „Největší záhady světa“ (55 účastníků) – prodej knih a
autogramiáda, individuální rozhovory s hostem
Karel Hynek Mácha intimní (24. listopad): vzdělávací přednáška pro
veřejnost. Ve studovně městské knihovny přednášel Mgr. Daniel Jakubíček,
Ph. D. pro 15 účastníků. Konáno u příležitosti 175. výročí úmrtí básníka a
spisovatele.
Adventní koledování z věže (ve spolupráci se ZUŠ) v předvečer vánočních
svátků hudebníci této školy hráli dechovými nástroji koledy.

Všech těchto našich kulturních a vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 1906 evidovaných
návštěvníků (návštěvníci burzy evidováni nebyli).
V rámci spolupráce a podpory kultury a vzdělávání v našem regionu městská
knihovna umožňuje ve svých prostorách propagaci akcí ostatních kulturních zařízení, škol,
neziskových a zájmových organizací a spolků města a akcí v místních částech města.
Knihovna se zapojovala jako každý rok do různých celostátních nebo regionálních
propagačních kampaní a akcí – Člověk v tísni, Světluška, Hnutí Brontosaurus, Bílá pastelka,
UNICEF, Strom roku, Evropský strom roku, podpora dobrovolnictví a ekologických akcí.
Během roku prováděna aktuálně editace webových stránek knihovny (aktuální
informace, kulturní a vzdělávací akce a jiné zprávy). Byly také na nich s měsíční aktualizací
vytvářeny paratexty k vybraným knižním novinkám knihovny s cílem propagovat novinky v
kvalitní beletrii i odbornou literaturu.
III.
OSTATNÍ - ZÁVĚR
V roce 2011 se naší organizaci podařilo zvládnout všechny plánované činnosti za toto
období a v kulturně vzdělávací oblasti ještě něco navíc. Tyto akce byly z větší části
realizovány díky finančním grantovým podporám města Hranice a Olomouckého kraje.
 V roce 2011 se podařilo vybavit novým sedacím nábytkem (židle a stoly) dětské
oddělení knihovny, byly zakoupeny mobilní dětské židle pro kolektivní formy práce
s dětskými čtenáři, byla vymalována kancelář ředitelky a nově vybavena nábytkem.
 Vzhledem ke změnám v systému evidence poplatků v obou veřejných odděleních byl
zakoupen k výpůjčnímu pultu dospělého oddělení nový PC a nová tiskárna.
 Byly aktualizovány propagační tabule průvodcovské služby.
 Městské knihovně bylo předáno do stavu majetku 6 PC s tiskárnami na knihovních
pobočkách v místních částech města Hranice
 V rámci úsporných opatření zřizovatele organizace byl v městské knihovně snížen
počet pracovních úvazků zaměstnanců o 1 pracovní úvazek (knihovník). Z tohoto

důvodu provedena další optimalizace pracovních činností všech zaměstnanců a
řešena další úspora v mzdové oblasti pro potřeby zajišťování provozu knihovny
v případě nemocnosti a dovolených formou dohody o pracovní činnosti.
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