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Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy  
od 1.ledna 2003.  V souladu se zřizovací listinou byl vypracován knihovní řád, který upravuje 
práva a povinnosti knihovny a jejich uživatelů.  Knihovní řád je vyvěšen v knihovně  
i na webových stránkách knihovny www.booksy.cz , přílohou je Ceník služeb. 
 
 
 

Úloha a cíle knihovny 
  

Městská knihovna ve Svitavách je dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách  
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 
základní knihovnou s univerzálním fondem. Plní funkci městské knihovny s působností  
na území města Svitavy a je pověřena Krajskou knihovnou v Pardubicích výkonem 
regionálních funkcí pro 114 knihoven na území okresu Svitavy. 
 
 Knihovna shromažďuje knihovní fond a zpřístupňuje kulturní hodnoty a informace 
v nich obsažené bez omezení ve smyslu jazykovém, náboženském, etnickém, ekonomickém, 
vzdělanostním či věkovém.  Poskytuje výpůjční, bibliografické a informační služby, pořádá 
kulturní a výchovné akce, zajišťuje další doplňkové služby s cílem napomáhat vytváření 
infrastruktury pro oblast vzdělávání, zpřístupňování informací z oblasti veřejné správy, 
informací na podporu podnikání, aktivního využívání volného času. Zprostředkovává, 
zpřístupňuje a uchovává výsledky lidského poznání a kulturního dědictví. 
 
 Charakteristickým rysem současného vývoje knihoven je rostoucí podíl elektronické 
komunikace a využívání elektronických informačních zdrojů. Uživatelé a návštěvníci 
knihovny mají přístup k internetové síti a placeným databázím.  
 
 Městská knihovna  ve Svitavách je místem veřejně přístupného Internetu.  
 
  

Knihovní fondy 
 
 V roce 2008 jsme nakoupili a zpracovali 3.123 knih, 499 AV médií, 155 zvukových 
knih pro slabozraké a nevidomé. Celkový stav fondu vykazuje k 31. 12. 2008 celkem 110.536 
knih, brožur, audiovizuálních dokumentů a naučných CD-ROMů. Základním kritériem  
při akvizici dokumentů je  struktura čtenářů,  zaměření středních škol ve městě, důležité je 
také regionální hledisko. Častěji objednávané tituly knih z jiných knihoven prostřednictvím  
meziknihovní výpůjční služby se snažíme získat do svého fondu. 
 
 V souvislosti se zřízením hudebního oddělení v nových prostorách knihovny jsme se 
zaměřili na doplňování fondu hudebními nosiči, literaturou s hudební tematikou a odborných 
periodik. Snažíme se, aby byly ve fondu zastoupeny různé žánry. 
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 Fond regionální literatury je doplňován o díla mající vztah ke svitavskému regionu  
a o zajímavé práce studentů svitavských škol. Celkový počet svazků regionální literatury 
vykazuje ke konci roku 540 publikací.  
 
 
 

MěK ve Svitavách v současné době odebírá 115 titulů novin  
a časopisů. Seznam těchto periodik je zveřejněn v  katalogu knihovny a dostupný  
na internetových stránkách www.booksy.cz. Koncem roku analyzujeme využívání 
jednotlivých titulů periodik a přehodnocujeme jejich odběr. 
 
 Po přestěhování knihovny do nových prostor jsme pokračovali v aktualizaci staršího 
fondu (v současné době je probrána veškerá dětská a naučná literatura, beletrie pro dospělé A 
– M). Zbývající část (beletrie pro dospělé N – Ž) bude dokončena v 1. pololetí 2009. U knih 
navržených k vyřazení zjišťujeme v záznamech výpůjčního protokolu, zda byly v posledních 
letech žádány a u naučné literatury podle jednotlivých tematických skupin kontrolujeme, 
není- li dost novějších adekvátních náhrad za starší opotřebované či zastaralé publikace.  
  

Stává se, že čtenář knihu ztratí nebo poškodí. Jako náhradu za tyto publikace 
požadujeme od čtenářů koupi stejného titulu téhož nebo novějšího vydání. Pokud již nelze 
knihu sehnat, zaplatí čtenář cenu knihy a poplatek za její zpracování.  

 
Knihovní  zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách jejího provozování nám 

ukládá povinnost provádět každých 5 let revizi knihovního fondu. Využíváním čárových kódů 
knih a revizního modulu v knihovním automatizovaném systému se provádění revize velice 
zjednodušilo a není tak časově náročné jak tomu bylo dříve (v současné době si vyžádá  
2 týdny uzavření knihovny). Poslední revize proběhla v srpnu 2004 a další plánujeme na srpen 
2009. Zjistíme účinnost ochranny fondu bezpečnostními páskami a instalovanými detekčními 
brankami. Nenalezené svazky ještě nějaký čas dohledáváme, označíme písmenem „Z“  
a záznam o nich se neobjevuje v katalogu. Pokud je kniha i při následující revizi nezvěstná, 
odepíšeme ji.  

 
 Katalog knihovny je přístupný na webových stránkách knihovny (www.booksy.cz)  
a umožňuje vyhledávání a rezervaci žádaných titulů z domova či zaměstnání, po zadání hesla 
umožňuje také kontrolu vlastních výpůjček čtenářů (viz příloha – pro ilustraci četnost návštěv 
v některých náhodně vybraných měsících roku). Záznamy o dokumentech posíláme do 
souborného katalogu uživatelů knihovního systému LANius a Clavius (SKAT), který 
usnadňuje práci katalogizátorů a využívá se jako informačně-lokační údaj pro meziknihovní 
výpůjční službu.  
 
 
Ukazatele o stavu knihovního fondu      
 

• naučná literatura z celkového počtu   32,7 % 
• beletrie z celkového počtu    64,4 %     
• ostatní dokumenty (zvukové a elektronické)    2,9 % 
• obrat knihovního fondu       1,6 x 
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Čtenáři a návštěvníci knihovny 
 

Knihovnu pravidelně navštěvuje 3 405 čtenářů (což je 19,79 % z počtu svitavských 
obyvatel), z toho 976 dětí do 15 let. Celkový počet návštěvníků knihovny za uvedené období 
dosáhl  48.513.  
 
Složení čtenářů podle věku:  
        do 15 let 28,66 %                     
     16 – 19 let 10,52 % 
     20 – 29 let 14,07 % 
     30 – 39 let 14,74 % 
     40 – 49 let 10,48 %   
     50 – 59 let   9,38 % 
     60 – 69 let   6,70 % 
     70 – 79 let   4,42 % 
       nad 80 let   1,03 % 
 
Rozdělení čtenářů podle pohlaví:  ženy 65,29 % 
      muži 34,29 % 
 
(19,85 % čtenářů jsou studenti, 17,44 % žáci základních škol, 10,67 % úředníci a státní 
zaměstnanci, 11,55 % důchodci, 5,36 % dělníci, 4,69 % zaměstnanci obchodu a služeb,  
4,99 % pedagogičtí pracovníci, 3,72 % ženy v domácnosti, 3,25 % zaměstnanci  
zdravotnictví,  1,81 % nezaměstnaní  a 16,67 % ostatní).   
 
Pokud jde o žáky a studenty svitavských škol: nejvíce čtenářů knihovny přichází ze ZŠ 
Felberova, ze středoškoláků jsou našimi čtenáři především studenti gymnázia a obchodní 
akademie.  
 
 

Služby knihovny 
 
 Veřejné knihovnické a informační služby knihovny jsou uvedeny v knihovním řádu. 
Patří sem: 

- půjčování knih a jiných materiálů mimo knihovnu, 
- prezenční půjčování  (z příruční a regionální knihovny,  nejnovější čísla periodik), 
- informační služby s využitím tištěných a elektronických médií, 
- rezervace dokumentů, 
- proškolení ve využívání katalogů a přístupných databází, 
- meziknihovní výpůjční služba, 
- služby pro slabozraké a nevidomé, 
- organizování vzdělávacích a kulturních akcí, 
- kopírování. 
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Základní výpůjční a informační služby jsou poskytované ze zákona zdarma. Jedná se 
především o absenční a prezenční půjčování knih, periodik, hudebních nosičů,  zvukových 
dokumentů pro slabozraké a nevidomé a meziknihovní výpůjční službu.  
 

Pracovníci výpůjčních služeb poskytují informace faktografického  a bibliografického 
charakteru,  informace o dostupnosti fondů, umožňují přístup k elektronickým databázím, 
pomáhají vyhledávat  informace na internetu. Je možné dohodnout i individuální konzultace 
k využívání konkrétních databází přístupných v knihovně. 

 
Nadstandardní služby jsou placené (kopírování, ukládání informací na elektronická 

média, tisk). 
 
Po přestěhování knihovny do „Fabriky“ jsme výrazně rozšířili výpůjční dobu – ze 34 

na 45 hodin. 
 
Výpůjční doba: 
 
Oddělení pro dospělé  pondělí    9 – 18 hod. 
     úterý     9 – 18 hod. 
     středa     9 – 18 hod. 
     čtvrtek   12 – 18 hod. 
     pátek     9 – 18 hod. 
     sobota     9 – 12 hod. 
 
Dětské oddělení   pondělí   12 – 18 hod. 
     úterý    12 – 18 hod. 
     středa     9 – 18 hod. 
     čtvrtek   12 – 18 hod. 
     pátek    12 – 18 hod. 
 
1) Výpůjční služby 
 
 Výpůjční služby jsou hlavní činností knihovny. Počet výpůjček se v souvislosti 
s uzavřením knihovny na dobu 5 týdnů z důvodu stěhování snížil o 5,5 tis. Čtenáři si v roce 
2008 půjčili 152.296 dokumentů a to: 
 
dospělí  naučná literatura  48.746  32,01 %  
  beletrie   77.815  51,10 % 
  ostatní dokumenty    4.985   3,27 % 
 
děti  naučná literatura   5.151   3,38 % 
  beletrie   15.537  10,20 % 
  ostatní dokumenty        62    0,04 % 
 
Tento počet zahrnuje výpůjčky 21.601 exemplářů novin a časopisů, prezenční výpůjčky 
nevykazujeme. Mimo knihovnu se půjčují pouze starší periodika, nejnovější výtisky jsou 
určeny k prezenčnímu využití. 
V roce 2008 bylo vyřízeno 2.180 rezervací na vypůjčené dokumenty. Rezervovat dokumenty 
si uživatelé mohou při osobní návštěvě knihovny nebo prostřednictvím dálkového přístupu do 
katalogu knihovny. Upozornění na rezervované tituly posíláme poštou, pokud čtenář uvede 
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svůj e-mail nebo číslo mobilního telefonu, pošle systém zprávu elektronicky. Tato služba je 
zpoplatněna. 
 
 
 
Ukazatele výpůjček: 

• počet výpůjček na l obyvatele    8,85 výpůjček    
• počet výpůjček na l čtenáře za l rok   44,73 svazků 
• počet výpůjček na l svazek, tj. obrat fondu    1,6  výpůjček 

 
 
 
2) Meziknihovní výpůjční služba (MVS, MMVS) 
 

Pokud nemá knihovna některou knihu či článek ve svém fondu, objednáme ji čtenáři 
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven na území ČR, případně 
z jiných zemí. Tato služba se vlivem elektronické komunikace velice zrychlila, někdy je 
dodán požadovaný článek během několika hodin, objednaná kniha již druhý den. Za uvedené 
období bylo pro naše čtenáře vyřízeno 256 požadavků. Mezinárodní výpůjčky letos nebyly 
evidovány. Z našeho fondu  jsme půjčili kooperujícím knihovnám celkem 406 publikací. 
 

Vnitrostátní MVS je bezplatná, čtenář přispívá pouze na poštovné ve výši 40,-- Kč. 
Výpůjčky ze zahraničí se platí. Výše poplatku se pohybuje od 200,-- do 400,-- Kč za každý 
zajištěný titul, záleží na zemi, ze které jsou požadovány. Zájemce na tuto skutečnost předem 
upozorňujeme.  

 
 

3) Kopírovací služby 
 
 Placenou službou je kopírování dokumentů. Preferujeme kopírování z vlastních 
materiálů knihovny pro naše čtenáře, tyto služby poskytujeme také veřejnosti. Knihovna je 
nově vybavena i barevnými tiskárnami, takže nabídka tisku se rozšířila. Ceník služeb je 
zveřejněn v půjčovně  a na internetových stránkách knihovny. 
 
 
4) Informační služby 
 
 Informační služby v dnešní době reprezentují stále větší procento fondu pracovní 
doby. S rozvojem internetu a elektronických zdrojů se zvyšuje možnost kvalitnějšího 
uspokojování informačních požadavků našich uživatelů. Knihovna zpřístupňuje vedle 
tradičních dokumentů i elektronické zdroje informací (ČTK, ANOPRESS, CODEXIS, 
ASPI,…). Tyto služby se neevidují v žádných statistikách, přestože  pracovníkům zaberou 
spoustu času.  
 
 Vytváříme databázi „Regionální osobnosti“, která v současné době obsahuje  
765 záznamů o významných osobnostech , které měli vztah k našemu regionu. Vyhledávání 
v tomto informačním zdroji je možné z různých hledisek (jméno, instituce, obor, místo 
působení, rok narození či úmrtí) a je dostupný na webových stránkách knihovny. Databáze je 
průběžně doplňována excerpcí regionálního tisku. 
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5) Služby pro slabozraké a nevidomé 
 
 Speciální službou pro handicapované spoluobčany je půjčování zvukových nosičů 
s nahrávkami nejrůznějších literárních děl (MD, CD, nově MP3) a přístup na internet pomocí 
speciálních programů, které převádí písmo do zvukové podoby. Občanů se zrakovým 
postižením přibývá a o  tuto bezplatnou službu je zájem. Stačí potvrzení od lékaře nebo 
pobočky organizace SONS.  
 
 
6) Služby pro nezaměstnané 
 
 Po dohodě s Úřadem práce a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
umožňujeme nezaměstnaným vyhledávat pracovní místa na internetu v knihovně zdarma. 
Podmínkou je předložení průkazu uchazeče o zaměstnání nebo potvrzení odboru sociálních 
věcí. Nezaměstnaní tuto službu příliš nevyužívají. 
 
 
7) Internet 
 
 Knihovna je napojena na lokální internetovou síť SYNET . Po přestěhování do nových 
prostor se výrazně zvýšil počet stanic s internetovým připojením. Uživatelé knihovny mohou 
vyhledávat v elektronickém katalogu knihovny na 5 PC, informace na internetu na 15 
počítačích (z toho 5 na dětském oddělení, 4 určeny pro dospívající mládež a 6 ve studovně pro 
dospělé) a využívat databázi právních dokumentů Aspi a Codexis (včetně legislativy EU), 
aktualit ČTK, Anopressu a dalších placených zdrojů dostupných prostřednictvím internetu. 
 

Přístup na internet je ze zákona zdarma, omezujeme pouze dobu využívání stanice 
(čtenáři 1 hodinu, pokud nežádá jiný zájemce, je možné tuto prodloužit, ostatní neregistrovaní 
uživatelé 30 minut zdarma). 
  
 

Kulturn ě-výchovná činnost 
 
 Kulturně-výchovná činnost je zaměřena především na děti z mateřských, základních, 
učňovských a středních škol. Snažíme se vzbudit zájem o literaturu v dětech již od útlého 
věku, je pak pravděpodobnější, že budou navštěvovat knihovnu  i v dospělosti, aby se dál 
vzdělávaly nebo jen využily volný čas. Začátkem školního roku byla školám zaslána nabídka 
aktivit pro školní rok 2008/09. Většina škol nabídku uvítala a akce knihovny zařadila do 
svých celoročních plánů.  
  

Knihovna se aktivně zapojuje do celostátních akcí, jako je např. Březen – měsíc 
internetu,  Noc s Andersenem a Týden knihoven. Nově se knihovna zapojila do soutěže Kde 
končí svět (účast ve výtvarné i literární části). Uspořádala slavnostní „Pasování na čtenáře 
knihovny“ určené dětem 1. a 2. tříd základních škol za přítomnosti rodičů a prarodičů. 
Zúčastnilo se 134 dětí a 54 dospělých. 
Nově se konalo při otevření knihovny autorské čtení dětí základních škol (vlastní práce). 



 8 

 
  
 

Ve spolupráci s knihovnami v Moravské Třebové a Litomyšli byla připravena 
celoroční aktivita „Poznáváme Svitavský region“, dlouhodobá soutěž spojená s praktickým 
poznáváním regionu (obdržen grant MK ČR). Výherci soutěže jeli za odměnu na celostátní 
setkání dětí „Jičín – město pohádek“.  
V druhé polovině roku začala užší spolupráce s mateřským centrem Krůček. Knihovnu 
navštěvují i děti z rómského sdružení Čavoro.  

 
Větší počet počítačů, nové prostory a rozšířená výpůjční doba dětského oddělení (+12 

hod. týdně) přilákala další děti (neregistrované uživatele), které čekání na volný počítač 
vyplňují různými společenskými aktivitami jako řešení hlavolamů, hraní společenských her, 
turnajů v dámě, apod. 
Knihovnu pravidelně navštěvuje i stacionář Světlanka se svými klienty. 
 
 
Měsíc Klub+ostatní aktivity MŠ ZŠ 
Leden 2 schůzky klubu při MěK 

1 klub Sokolovská 
 
výstavka „Knížky, pohádky a aktivity na celý 
rok“ 

 
 
 

 
 
 

Únor  2 schůzky klub MěK 
1 klub Sokolovská 
soutěž pro stacionář Světlanka 
soutěž (Bludiště) pro DDM v rámci jarních 
prázdnin 

 
 
4 / 94 dětí 

 
 
2/ 44 dětí 

Březen  2x  klub  
Vyhodnocení soutěže Čte celá třída 15 tříd  
Cesta tam a zase zpátky  
    Výt. část 6 MŠ + 2 ZŠ 
    Liter. část 1 ZŠ  24 dětí ve 2      
     kategoriích       

5/90 dětí 3/ 45 dětí 

Duben Poznáváme Svit. region Moravská Třebová 
9 dětí+ 2 dosp. 
Noc s Anders. na Devatero pohádek K. 
Čapka 
13 dětí, 5 dospělých 
Pověsti pražské – Hrušková, Přeučil  

  
 
 
 
 
308 dětí 

Květen Poznáváme svitavský region Litomyšl 
10 dětí + 3 dosp. 
Autorské čtení 5.B ZŠ Felberova 12 dětí (p. 
uč. Veisová) 
Autorské čtení děti z II. stupně ZŠ Felb. 8 
dětí  
(p.uč. Škorpíková)  
 

  
 
 
105 dětí 

Červen Poznáváme svit. region Svitavy 10 dětí+4 
dosp. 

1/23 5/100 
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Stacionář Světlanka – exkurze+soutěž 10 
klientů 
Slatiňany – odměna za nejlepší výtvarné a 
literární práce – 5 dětí 1 dosp. 
Pasování na čtenáře knihovny 3 akce 
 

 
 
 
 
134 dětí 

Červenec 
Srpen 

Prázdninový detektiv - soutěž   

Září Poznáváme svit. region- Den knihoven 
v Jičíně 
                                                   9 dětí + 3 dosp. 
Celé Česko čte dětem – 45 dětí+ 24 dosp. (asi 
35 rodin) 

1/8 (speciál. 
MŠ) 

1/16 

Říjen Klub Sokol. soutěž 
2 x Pohádková soutěž pro 45 dětí 
1x soutěž Bludiště pro ZŠ Mor. Chrastová 13 
dětí 
Děti čtou dětem  
Čtenářský klub ZŠ Sokolovská 10 dětí pro 52 
dětí 
Kr ůček četl dětem pro MŠ Lačnov+předškol. 
děti – 27 dětí+5 dospělých 
  

 5/134 dětí 

Listopad Beseda Fantasy s M.Drijverovou a V. 
Otčenáškem – pro 144 dětí+10 dospělých 
Poznáváme svit. region Polička 16 dětí+2 
dosp. 
 

 3/56 dětí 

Prosinec Tvořivá dílna – andělé (39 dětí) 
2x turnaj v dámě – 8 dětí 
výstavka Knihy na Vánoce 

1/9 příprav. 
ročník speciál. 
MŠ 

3/66 dětí 

součet 9 setkání klubu dětí 
6 jednorázových  soutěží pro ZŠ + Světlanku 
3 dlouhodobé soutěže 
10 drobných kvizů Moudré sovy 
1 soutěž Prázdninový detektiv 
1 tvořivá dílna 
2 turnaje v dámě 

12/224 22/461 dětí 

 
  

Pro veřejnost jsme připravili několik přednášek: pro rodiče „Výchova dětí od 7 do 15 
let“  s primářkou Hamzovy léčebny PhDr. L. Pekařovou, pro seniory „Nedovolte mozku 
stárnout!“ s certifikovanou trenérkou paměti J. Vejsadovou a 2 přednášky na téma „Duševní 
svěžest v seniorském věku I., II.“. 

 
V rámci otevření nové knihovny  se uskutečnila beseda se spisovatelem Lubomírem 

Martínkem a majitelem nakladatelství Paseka Ladislavem Horáčkem, v Týdnu knihoven 
beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. 
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Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR proběhl ve dnech 4. – 6. listopadu celostátní 
seminář pro pracovníky dětských oddělení veřejných knihoven (95 účastníků). 

 
  

Knihovnu v nových prostorách navštívilo 5 tříd svitavského Gymnázia, 6 tříd SOU 
TOS, 1. ročník SZŠ, senioři z 1. ročníků Univerzity třetího věku, 35 knihovníků 
z Chrudimska, starostové okolních obcí a rekvalifikační kurz agentury Marlin.  

 
Při slavnostním otevření Fabriky a v následujících dnech otevřených dveří navštívilo 

knihovnu stovky svitavských obyvatel a rodáků.  
 
Pracovnice knihovny pomáhaly při organizaci letních slavností a vánočního jarmarku. 

 
 
Regionální funkce 
 
 Městská knihovna ve Svitavách je pověřena Krajskou knihovnou v Pardubicích 
výkonem regionálních funkcí v okrese Svitavy. Veškeré činnosti s tím související jsou 
hrazeny z dotace Pardubického kraje ( v roce 2008 to byla částka 1.835 tis. Kč). Jedná se 
zejména o tyto činnosti 
 

- nákup, zpracování a tvorba výměnných souborů pro obecní knihovny, 
- revize a aktualizace knihovních fondů, 
- poradenská a konzultační činnost, 
- vzdělávání knihovníků,   
- statistické výkaznictví, 
- pomoc s projekty, jejich realizací a zaváděním automatizace v knihovnách. 
 

Podle „Pravidel pro zajištění regionálních funkcí v Pardubickém kraji“ je třeba splnit 
nastavené standardy regionálních funkcí, které stanoví minimální  počty svazků v dodávaných 
souborech, počet metodických návštěv, finanční ohodnocení jednotlivých výkonů, atd. 
Snahou je poskytnout srovnatelnou péči všem knihovnám Pardubického kraje. Městská 
knihovna ve Svitavách sama obsluhuje nejbližších 24 knihoven (Banín, Bělá nad Svit., 
Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svit., Dětřichov u Svitav, Hradec nad Svit., Chrastavec, 
Janov, Javorník, Karle, Koclířov, Lačnov, Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Radiměř, 
Rozhraní, Sklené, Študlov, Trstěnice, Vendolí a Vítějeves). Pro zbývající obecní knihovny si 
objednává knihovnické služby u Městské knihovny v Poličce, Mor. Třebové, Litomyšli, 
Jevíčku, Bystrém a Dolním Újezdě.  

 
S přípravou stěhování a po dobu uzavření knihovny nebylo možné tyto závazky plnit  

a tak jsme až do konce prosince nakupovali, zpracovávali a rozváželi knihy. Všech  
5 plánovaných revizí knihoven proběhlo ve 2. pololetí roku.  

 
Ve sledovaném období jsme do výměnného fondu nakoupili a zpracovali 1.379 knih  

a  rozvezli 56 výměnných souborů  s 3.811 svazky obecním knihovnám, zrevidovali  
a zaktualizovali fond knihovny v 5 menších obcích (celkem 8.240 svazků). Knihovnám 
pomáháme při zavádění automatizace (byly uloženy záznamy o knihovním fondu 
v Koclířově, postupně ukládáme do elektronického katalogu knihy v Janově, Javorníku, 
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Mikulči a Študlově), pomáháme se zpracovávání projektů pro MK ČR. Poskytujeme 
metodickou pomoc a zapracováváme nové knihovníky. 

 
Svolali jsme 3 porady pro knihovny, které nám pomáhají se zajišťováním regionálních 

služeb a realizovali 30 metodických návštěv.  
   

 

Granty 
 

V roce 2008 jsme podali projekty na Ministerstvo kultury ČR a získali granty: 
 
 

1. Program „Knihovna 21.století“       23 tis. Kč 
a) výchovná a vzdělávací činnost         8 tis. Kč 
b) přednášková činnost pro seniory        5 tis. Kč 
c) projekt „Poznáváme svitavský region“     10 tis. Kč 
 

2. Program Informa ční zdroje VISK8   společný projekt knihoven 
využívání databáze České tiskové kanceláře a Anopressu v rámci konsorciálního 
přístupu pro přihlášené knihovny (příjemcem dotace je garant projektu Národní 
knihovna ČR – hodnota přístupu do obou databází pro naši knihovnu je cca 17 tis. Kč 
ročně) 

 
 

Prezentace knihovny 
 
 Činnost knihovny a pořádané akce zveřejňujeme na vlastních webových stránkách, 
v regionálním tisku (Lucerna, Noviny Svitavska), kabelové televizi a rozhlasovém vysílání. 
 
 Bylo publikováno několik článků o nové knihovně v Multifunkčním komunitním, 
kulturním a vzdělávacím centru Fabrika“ v odborném knihovnickém tisku (Bulletin SKIP, 
Biblio a krajském knihovnickém časopise Kapka). 
 
 Na nových webových stránkách knihovny zveřejňujeme aktuální informace  
a avizujeme připravované akce. 
 
 Každý rok se zapojujeme do celostátní propagační akce  „Týden knihoven“,  „ Březen – 
měsíc internetu“ a „Noc s Andersenem“. 

  
Umístění knihovny 
 
 Knihovna se v průběhu měsíce dubna a května přestěhovala do nových prostor, které 
jsou adekvátní pro její činnost. Kromě toho, že výrazně zvýšila počet výpůjčních hodin, 
rozšířila nabídku svých služeb o půjčování hudebních nosičů, vyčlenila fond pro „teenagery“ 
a především – má stamostatnou studovnu. Pro svou vzdělávací a kulturní činnost může 
využívat učebny a sály Fabriky. Duplikáty knih a starší literatura, uložená ve skladu přímo 
v budově, je okamžitě dostupná. 
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Plán na rok 2009 

 
 
Literární besedy a autorská čtení 
 
 Cílem je nabídnout svitavské veřejnosti zajímavé literární besedy a autorská čtení 
známých osobností kulturního života, ale i začínajících regionálních autorů.  
 
Únor  Literární přednáška spojená s besedou o žánru fantasy a sci-fi. Součástí bude i 

 prezentace odborných prací studentů místního gymnázia  
 
Březen  Beseda a autorské čtení spisovatelky  Simony   M o n y o v é 
 
Duben  „Beseda se spisovatelem P. Šabachem. (Autorské čtení, beseda spojená 

s ukázkami z filmů) 
 
Květen  „Mladí svitavští básníci“ – beseda se začínajícími autory a autorská čtení   

R. Hladila (vydal již několik sbírek), D. Zezuly a P. Štěpánka 
 
Červen Beatnická generace (literární přednáška spojená s divadlem poezie „Docela 

malé divadlo“) 
 
Září Beseda se spisovatelem M. Vieweghem (autorské čtení, promítání ukázek 

filmů)  
 
Říjen  Současná česká literatura – přednáška profesora Hetycha  
 
Listopad Literatura našich sousedů – polská literatura, beseda s ukázkami významných 

osobností polské literatury 
 
Prosinec Vydání básnické sbírky (povídkové knihy) začínajícího svitavského autora D. 

Zezuly – křest. 
 
V průběhu roku proběhnou ještě další besedy, o kterých v současné době jednáme (např. se 

spisovatelem Jáchymem Topolem, Ivanem Wernischem či filmovým 
scenáristou Markem Epsteinem). 

 
 
Spolupráce s ostatními institucemi 
 
 Při své činnosti budeme i nadále spolupracovat s ostatními institucemi ve městě  
a pomáhat při rozvoji vzdělávání a přístupu k informacím široké veřejnosti. Velkou výhodu 
vidíme v umístění knihovny společně se Střediskem kulturních služeb v jedné budově, kde 
jsou k dispozici učebny a sály k pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. 
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Spolupráce mezi knihovnami je již tradiční a automatizované systémy jednotlivých 

institucí umožňují jejich účelné propojení a získávání tak většího objemu informací  
ze vzdálených zdrojů.  

 
Své opodstatnění  má i členství v konsorciu knihoven, které nám umožní využívat 

bezplatně faktografické a další odborné databáze a šetřit tak finanční prostředky z vlastního 
rozpočtu organizace. 

 
 
  
Regionální funkce 
 
 Výkon regionálních funkcí bude knihovna vykonávat i v roce 2009. Dotace je 
rozdělována podle počtu pracujících knihoven a obyvatel regionu a na rok 2009 bychom měli 
dostat 1.869 tis. Kč (tedy o 34 tis. Kč více než v roce 2008).  
 
  
 
Předložené projekty na rok 2009 
 
 Městská knihovna ve Svitavách podala 2 projekty do grantových programů 
vyhlášených Ministerstvem kultury – „Knihovna 21.století“  
 
tematický okruh 2 Podpora všeobecné dostupnosti knih.služeb 
projekt: Zvukové knihy pro slabozraké a nevidomé    20.000,-- Kč 
 
tematický orkuh 3 Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost   
projekt: Literární besedy a autorská čtení     10.000,-- Kč 
 
U těchto projektů je 50% povinná spoluúčast knihovny (výše uvedena jen částka, o kterou 
žádáme – tedy polovina celkových nákladů na projekt). 
 
 
Ve Svitavách 20. ledna 2009 
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