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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 - Caslin, 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
městské knihovny a jejích poboček v obslužném regionu pro ČSÚ, vede se a zakládá
písemně i elektronicky.
1. 1. 1. VÝPŮJČNÍ PROTOKOL – Srovnávací statistické ukazatele:
Výpůjčky:
rok 2011
rok 2012
_____________________________________________________________________
Oddělení pro dospělé

70.361

71.334

Oddělení pro děti

16.220

16.931

Výpůjčky celkem

86.581

88.265

Evidovaní návštěvníci
36.530
(fyzické návštěvy včetně kulturních a vzdělávacích akcí)
(Návštěvníci u internetu

3.938

34.552

3.004)

Registrovaní čtenáři
2.634
2.611
(v děts. odd. 773, v dosp. odd. 1.861)
(v děts. odd. 801, v dosp. odd. 1.810)
Tyto údaje o registrovaných čtenářích vycházejí z možnosti registrace v obou odděleních
knihovny na jeden čtenářský průkaz.
Počet dotazů (hledání) na našem www.katalogu:
Návštěvníci webových stránek:
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

176.868
11.420
20.055
7.657
9.187
560
2.651

Výše uvedení ukazatelé měřitelných činností statistiky nám vykazují za sledované
období nárůst téměř ve všech ukazatelích s výjimkou registrovaných čtenářů v dospělém
oddělení, který vykazuje mírný pokles a pokles byl zaznamenán také u fyzických návštěv,
což způsobil hlavně pokračující pokles návštěvníků u internetu a také nižší počet
návštěvníků na kulturně vzdělávacích akcích ve sledovaném období, kdy je však obtížné
evidovat během provozu návštěvníky na našich výstavách či burzách. Naopak se potvrdil
rostoucí trend návštěvníků on-line služeb, kteří 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). V roce 2012 byla zavedena nová služba pro čtenáře - on-line předupomínky mailem
zdarma. Pro rok 2013 byl připraven nový ceník služeb, kde se počítá se zvýšením sankčních
poplatků s platností od 2. 1. 2013.
1. 1. 2. Meziknihovní výpůjční služba
V roce 2012 knihovna evidovala celkem 322 požadavků čtenářů na meziknihovní
výpůjční službu a meziknihovní reprografickou službu (v roce 2011 to bylo 281 požadavků) a
plnila 156 požadavků na knihy z jiných knihoven včetně našich knihovních poboček (v roce
2011 byly 103 požadavky). Tato služba spočívá ve vyhledávání a objednávání konkrétních
titulů či časopiseckých článků i z jiných sítí knihoven České republiky, případně i zahraničí, a
jejich plnění podle požadavků uživatelů a zasílání požadovaných titulů jiným knihovnám.
Činnost se eviduje a dokumentuje. Tuto službu poskytují svým čtenářům i naše pobočky přes
naši městskou knihovnu. Tato služba má v posledních obdobích neustále vzestupnou
tendenci a je neodmyslitelnou součástí vzdělávání našich uživatelů.
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 2012 evidováno celkem 1003 požadavky.
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 2012 bylo nakoupeno či získáno darem, zpracováno a zkatalogizováno
celkem 3.010 svazků knih (o 793 svazků knih více než v roce 2011).
Z toho: 1.080 knih z účelových finančních prostředků Olomouckého kraje na RF pro
výměnné soubory (cirkulaci) poboček
Pro Městskou knihovnu Hranice bylo zakoupeno z vlastního rozpočtu či získáno dary
celkem 1799 svazků knih a z prostředků obcí střediska bylo zpracováno 131 svazků
knih. Pro Městskou knihovnu Hranice je to o 826 svazků knih více než v roce 2011. Vedena
k tomu příslušná dokumentace. Knihovna elektronicky přispívá svými knihovnickými daty
(speciálně upravené katalogizační záznamy nového fondu) do Souborného katalogu ČR v
NK Praha a automaticky do Souborného katalogu Clavia (SKAT).
Podobně jako se zpracovávají přírůstky, tak jsou průběžně zpracovávány i
úbytky knihovního fondu. V roce 2012 byla realizována v městské knihovně aktualizace
knihovního fondu. Knižní úbytky během roku činily 1.149 svazků. Vyřazené knihy byly

zpracovány v úbytkovém systému, provedena nabídková povinnost, plnily se z toho vzešlé
požadavky knihoven ČR na odkoupení. Zbytek byl nabídnut veřejnosti prostřednictvím jarní a
podzimní knižní burzy. Zbylé neprodejné knihy ekologicky skartovány (sběrna starého
papíru).
Tato kapitola výčtem činností zahrnuje 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).
Tato činnost je součástí každoročně zpracovávaných statistických výkazů za
městskou knihovnu, středisko Hranice celkem a za každou pobočku zvlášť pro ČSÚ písemně
i elektronicky. Přírůstky knihovního fondu jsou tvořeny vlastními finančními zdroji, z grantu
„Česká knihovna“ a dary fyzických a právnických osob.
1. 3. Regionální funkce:
V roce 2012 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 2012 se jednalo o účelový finanční příspěvek ve
výši 566.007 Kč.
Výkon regionálních funkcí v Městské knihovně Hranice zahrnoval během roku
2012 tyto činnosti:
 Poradenská a konzultační činnost pro základní pobočky střediska – realizováno:
jedenkrát ročně aktiv dobrovolných knihovníků, 21 metodických návštěv v knihovnách
našeho střediska a v MěK Kojetín, poskytnuto 44 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 1.064
svazky knih pro hranické středisko a pro Městskou knihovnu v Kojetíně bylo pořízeno 16
knih z finančních prostředků Olomouckého kraje. Během roku bylo vytvořeno
v hranickém středisku celkem 42 výměnných souborů z nově nakoupených a
zpracovaných knih v průměru cca po 25 svazcích v každém souboru a ty byly ve dvou
cyklech (jarní a podzimní) distribuovány na jednotlivé pobočky. Jedná se o tzv. cirkulaci
výměnných souborů – v roce 2012 bylo vyměněno mezi pobočkami celkem 4.614 svazků
knih ve 182 souborech.
 Revize a aktualizace knihovních fondů základních knihoven – v hodnotícím roce se na
pobočkách Černotín, Hluzov, Olšovec, Teplice nad Bečvou, Klokočí a Milenov realizovala
aktualizace a následná revize knihovního fondu, Počet aktualizovaných a revidovaných
svazků těchto poboček činil celkem 11.595. Před revizí byly do knih vlepovány čárové
kódy katalogizovaných knih z retrokatalogizace. Revize byla částečně prováděna pomocí
notebooku a částečně revizním lístkovým katalogem. Zpracována poté příslušná
dokumentace k úbytkům (odpisy v přírůstkových seznamech, revizních katalozích,








seznamy vyřazených knih, karty pohybu fondu) a zápisy o revizích. Ve spolupráci
s knihovníky a obcemi 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.
Této statistice podléhala všechna data výpůjčního protokolu, přírůstky, úbytky fondu,
služby, kulturně vzdělávací činnost, internet, virtuální návštěvy webových stránek aj.,
také data ekonomické povahy vždy za každou knihovnu zvlášť na základě podkladů
z místních knihoven a obcí. Celkem bylo zpracováno v rámci střediska včetně městské
knihovny 22 statistických výkazů. Statistiky zpracovány na příslušných formulářích a také
v elektronickém programu StatExcel i za středisko Kojetín (10 knihoven). 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 na základě nové servisní smlouvy uzavřené mezi
naší městskou knihovnou a firmou LANius, s. r. o.
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 2012 byl
retrokatalogizován knihovní fond pobočky Klokočí (dokončení), Olšovec, Teplice nad
Bečvou, Hluzov s tiskem čárových kódů. Retrokatalogizací zpracováno cca 4.500
knih. Čárové kódy vlepeny do knih před revizemi KF.
2. průběžně prováděna aktualizace webových stránek poboček
3. Zpracována statistika plnění regionálních funkcí se zprávou o činnosti za rok 2012
4. Zaslány informační dopisy starostům samostatných obcí s knihovnami o průběhu
plnění úkolů RF za kalendářní rok
5. Zakoupena licence pro provádění revizí na pobočkách prostřednictvím systému
Clavius.
6. Uzavřena servisní smlouva na všechny softwarové systémy Clavia s firmou LANius,
s. r. o.

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.
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 2012 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 2012 se jednalo o 8.757 obsloužených
návštěvníků IC celkem. MIC vykazuje zde nárůst o 723 návštěvníků oproti roku 2011.

-

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. V této oblasti spolupracuje také s MKZ Hranice, p. o.

-

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
poskytovatelů ubytování a restaurací.

-

Úprava webových stránek MIC
Během roku je prováděna aktualizace dat, kulturních kalendářů (také na web
mikroregionu Hranicko a turistický portál Olomouckého kraje), služeb, MHD a dalších
na webových stránkách

-

Sestavování kalendáře kulturních akcí a jeho aktualizace (roční i měsíční)
Ve spolupráci s MěÚ odborem ŠkaCR, Hranickou rozvojovou agenturou,
Olomouckým krajem, 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 a institucích, provádí jejich tisk a propagaci akcí.

-

Spolupráce v průvodcovství na ochoz radniční věže a po MPZ Hranice
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. Spolupracovaly s průvodci během sezóny
a korigovaly jeho činnost – přijímaly rezervace kolektivních návštěv, poskytovaly
informace a plnily další organizační záležitosti v této oblasti.

-

MIC poskytovala placené kopírovací služby a skenování pro veřejnost a vedla
jejich evidenci (1.491 zakázek)

-

V roce 2012 byla rozšířena provozní doba MIC v letní sezóně o dny státních
svátků od 8 do 17 hodin.

-

Poskytování základních informací o EU v rámci činnosti MEIS:
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, prováděly propagaci obdržených materiálů vztahujících se k EU, aktualizovaly
těmito materiály také „Eurobody“ v prostorách MIC a městské knihovny. V roce 2012
se jedna referentka IC zúčastnila pracovně odborného zájezdu do Štrasburku.

DALŠÍ AKCE:


MIC realizovalo na základě podaného projektu Olomouckému kraji
prostřednictvím Europe Direct Olomouc, kdy na tento projekt získalo finanční
grant ve výši 25.000,- Kč, celorepublikovou fotografickou soutěž na téma
„Světlo a stíny Evropské unie“

Soutěž probíhala v období červen až říjen 2012 na webových stránkách MIC a
spočívala v elektronickém přijímání fotografií pořízených v některé zemi Evropské
unie. Tyto fotografie soutěžících byly vystaveny na portálu MIC a také formou
výstavy v tištěné podobě na panelech v prostorách dospělého oddělení městské
knihovny. Tato výstava trvala od listopadu 2012 do ledna 2013. Tři soutěžní
fotografie byly ohodnoceny cenou MEIS a tři fotografie vylosovány. Autorům
vítězných snímků byly předány popřípadě zaslány hodnotné ceny. Tato akce
přispěla také z velké části i propagaci města Hranice v celorepublikovém
kontextu. Průběh soutěže byl dokumentován a prezentován bude v roce 2013
v Olomouci referentkou MIC před zástupci Olomouckého kraje, Europe Direct a
ostatních členů MEIS Olomouckého kraje.
Beseda na téma „Turecko – brána ke starověkým památkám a kulturám“ se
uskutečnila 21. 11. v prostorách Zámeckého klubu za účasti 36 návštěvníků.


Referentky MIC se podílely na propagační přípravě celoměstské kulturní akce
Slavnostní předání Sadů čsl. legií veřejnosti u příležitosti znovuotevření Sadů
po rekonstrukci.



V letní sezóně proběhlo hodnocení MIC
s hodnocením „VÝBORNĚ“ – 98%.



Ve 2. pololetí byl realizován projekt „Podpora zkvalitnění služeb turistických
informačních center v Olomouckém kraji v roce 2012, který si naše organizace
podala a získala tak částku 40.000,- Kč od Olomouckého kraje na vybavení
podporující služby MIC. Jednalo se o webkameru, registrační pokladnu,
fotoaparát, řezačku a laminovačku a 2 kusy HDD k zálohování.

v rámci

Mystery

shopingu

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 a tak je také vedená ve statistice
StatExcel pro ČSÚ.
Integrované pobočky – statistika výpůjčního protokolu roku 2012 v porovnání
s předchozím obdobím, počet obsluhované populace celkem cca 2.450:

rok 2011

rok 2012

7.269

7.010

187

222

3.264

2.778

Výpůjčky celkem
Registrovaní čtenáři
Počet návštěvníků celkem

Z celkového počtu návštěvníků návštěvníci u internetu ……… 457
Počet virtuálních návštěvníků na webech celkem …………… 3.727
V MK Drahotuše proběhly 2 kulturně vzdělávací akce pro žáky ZŠ Drahotuše.
Jednalo se o kolektivní návštěvy knihovny, seznámení s ní a s jejím uspořádáním, čtení a
povídání o knihách a jejich autorech. Během roku je knihovna vyzdobována výtvarnými dílky
žáků místní ZŠ.
2. 3. Průvodcovská služba
V roce 2012 byla poskytována průvodcovská služba po Městské památkové zóně
(MPZ) a na vyhlídkovou věž Staré radnice červen – září denně v pravidelném čase. Mimo
sezónu a daném čase bylo průvodcovství na věž zajišťováno referentkami MIC, případně i
určenou zaměstnankyní městské knihovny. Průvodcovství po MPZ využilo v daném roce 262
osoby, průvodcovství na věž využilo 907 osob. (Od roku 2010 služby zpoplatněny).
Zájem o tyto služby od jejího vzniku monitorujeme:
Období

2008
2009
2010
2011
2012

Počet provedení Počet
v MPZ
provedení
na věž
410
0
716
1288
473
762
321
942
262

907

Počet
provedení
celkem
410
2004
1235
1263
1169

Z toho -ze
- z ČR zahraničí
390
1913
1148
1222

20
91
87
41

1157
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II.
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 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 obou oddělení – pokračují informační
kampaně v oblasti on-line služeb a doporučovací bibliografie. Zájmovým neziskovým
organizacím a kulturním organizacím města poskytujeme v prostorách knihovny možnost
plakátové a informační propagace svých akcí pro veřejnost.
V roce 2012 bylo městskou knihovnou realizováno celkem 53 vzdělávacích akcí a 18
kulturních akcí s celkovou účastí 1.602 návštěvníků. Z toho 1.194 účastníků tvořily děti a
studenti. Návštěvníci burzy a výstav evidováni nebyli. Kromě cyklických knihovnických lekcí,
besed a interaktivních pořadů zde uvádím ty nejvýraznější veřejné akce:






Národní týden manželství v Hranicích (6. ročník), motto: Rozumíme si?. Ve
spolupráci s Klubem zdraví Hranice, o .s. u příležitosti této celonárodní akce
se ve dnech 13. - 15. února 2012 uskutečnily 2 populárně vzdělávací
přednášky a promítání filmu V jednom ohni. První přednáška „jak porozumět
partnerovi“ (Mgr. Pavel Papežík) a druhá na téma „Manželství jako prostý
zázrak aneb jak prožít manželství a přitom být šťastný“ (Mgr. Darina
Skokanová). Přednášky doprovázela výstava knih z fondu městské knihovny
na dané téma. Přednáškové večery se konaly v Zámeckém klubu MKZ.
Celková účast 83 převážně mladých lidí.
„Březen – měsíc čtenářů“ – motto „Sladký život s knihovnou“ - konalo se
několik nabídek akcí:
1. Den otevřených dveří – dětem nabízeny sladké dárečky, názorná
propagace on-line služeb knihovny
2. „Kávička s knihovnou“ poslední týden měsíce, kdy čtenářům a
návštěvníkům byla nabízena káva nebo čaj za symbolickou cenu se
zákuskem zdarma k posezení nad knihou, časopisem nebo u internetu,
s přáteli a známými. Nabídky využilo 64 návštěvníků.
3. „Malování velikonočních vajíček v knihovně“ – akce pro děti, účast 38.
Poté výstava nalamovaných vajíček, které vyzdobily dětské oddělení.
4. Minikurzy na internetu pro seniory. Realizovány 2 lekce po 3 hodinách.
Účast 7 seniorů.
5. Denní nabídka literárních besed, knihovnických lekcí a pořadů pro žáky
ZŠ. Tyto akce si ZŠ objednávají a časově rezervují předem. Zaměřeny
především na podporu dětského čtenářství a získávání dalších dětských
čtenářů.
6. Celoměsíční jarní burza vyřazených knih. Poté příprava a realizace sběru
papíru (ekologická skartace neprodaných knih).
„Hranická literární akademie“, 1. ročník:
1. „Jiří Brdečka, náš rodák“ – 3 populárně vzdělávací přednášky
s ukázkami filmové a literární tvorby J. Brdečky (u příležitosti 95. výročí
narození a 30. výročí úmrtí této osobnosti). Z toho 2 tyto přednášky byly
určeny pro starší žáky ZŠ. Všech přednášek se zúčastnilo celkem 112

návštěvníků, termíny: 19. 4., 10. 5. a 11. 5. 2012. Přednášky se konaly ve
studovně městské knihovny (1x) a v Zámeckém klubu MKZ (2x).
2. „O českém pohřbívání … aneb tajemství Boženy Němcové“ –
populárně vzdělávací přednáška s filmovými ukázkami ( u příležitosti 150.
výročí úmrtí B. Němcové). 7. 11. v Zámeckém klubu, účast: 39
návštěvníků.
Přednášel Mgr. Daniel Jakubíček, Ph. D.. 1. ročník Hranické literární
akademie se konal díky finanční podpoře Moravskoslezského svazu
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).













Cestopisná beseda „Tajuplná Persie… aneb jaké jsou íránské ženy“. 3. 5.
2012 v Zámeckém klubu MKZ s dataprojekcí, účast 22 návštěvníků.
Přednášku doprovázela výstava cca 50 knih naučných i beletrie zaměřených
na danou zemi.
Muzejní noc (6. červen) – městská knihovna na této akci spolupracovala
s MMG provázením návštěvníků této akce na věž Staré radnice s výkladem.
Provázení zajišťoval zaměstnanec městské knihovny. Počet účastníků 82.
Spolupráce na přípravě a realizaci úkolů spojených se znovuotevřením
Sadů Čsl. legií veřejnosti. 1. 9. 2012. Spolupráci s pracovištěm MIC na
přípravě a realizaci propagace této akce a práce v propagačním a prodejním
stánku v den slavnostního znovuotevření po rekonstrukci Sadů.
Týden knihoven – motto: „Čti, žij zdravě“. 1. – 5. října – realizace nabídek:
podzimní burza knih, „Kávička s knihovnou“, velká výstava knih ve studovně
s tématikou zdravotního životního stylu, vaření vyzdobená ovocem a
zeleninou, také s ochutnávkou ovoce, zeleniny a ořechů v obou odděleních
knihovny. Využily toho i děti na svých besedách v tomto týdnu. Nabídky
využívali všichni návštěvníci knihovny tohoto týdne.
„Grafologie… aneb Tajemství písma“ - populárně odborná přednáška
grafoložky Dagmar Kravčíkové o písmu spojeným s charakteristikou pisatele a
jiné zajímavosti. Přednáška se konala v Zámeckém klubu, 16. 10. 2012 (účast
33)
„Turecko – brána ke starověkým památkám a kulturám“ – cestopisná
beseda s dataprojekcí, kterou organizovala městská knihovna v rámci projektu
MEIS. 21. 11. 2012 v Zámeckém klubu MKZ. Zaměřeno na zemi, která hodlá
vstoupit do Evropské unie. Účast 36 návštěvníků. Akce finančně podpořena
Olomouckým krajem a Městem Olomouc prostřednictvím Europe Direckt.
Výstava amatérských fotografií – v prostorách oddělení pro dospělé byly
vystaveny fotografie účastníků soutěže „Světlo a stíny Evropské unie“. Od 1.
listopadu 2012 do 31. 1. 2013.

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, Dobrovolnictví, Světluška, Hnutí
Brontosaurus, Strom roku, Evropský strom roku, podpora dobrovolnictví a ekologických akcí
v oblasti propagace.
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 městské knihovny s cílem propagovat
novinky a podporovat četbu kvalitní beletrie a odborné literatury.

III.
OSTATNÍ - ZÁVĚR
V roce 2012 se naší organizaci podařilo zvládnout všechny plánované činnosti za toto
období a v kulturně vzdělávací oblasti ještě něco příležitostně navíc. Většina akcí byla
realizována zaměstnanci městské knihovny a část také díky získaným finančním grantovým
podporám Olomouckého kraje, Města Olomouc, Europe Direct a Moravskoslezského svazu
knihovníků a informačních pracovníků.
Péče o pracovní prostředí a majetek, technologický rozvoj






V roce 2012 byla realizována dílčí obnova PC (MIC, katalogizace a ekonomické
oddělení).
Zakoupena nová tiskárna a laminovačka pro dětské oddělení pro zavádění nového
typu čtenářských průkazů; nový monitor
2 pracovní křesla pro zaměstnankyně MIC
Realizována modernizace editačního systému webových stránek městské knihovny
Nerealizovalo se plánované vymalování 2. patra městské knihovny, které bylo
plánováno jen v případě uvažované realizace výměny oken v těchto prostorách.

Hranice 2013-02-14

Marie Jemelková
ředitelka Městské knihovny Hranice, p. o.

