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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 prostorách 
knihovny i na webových stránkách www.booksy.cz , přílohou je Ceník služeb.

I. 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 113 knihoven na území okresu Svitavy. Městská knihovna ve 
Svitavách je místem veřejně přístupného internetu. 

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 zvyšující se objem digitálních dokumentů. Rozvoj informačních 
a komunikačních technologií zásadním způsobem ovlivňuje činnost knihoven, mění tradiční 
postupy a služby, které pak kladou větší nároky na odbornost pracovníků a jejich další 
vzdělávání. Knihovna v dnešní době plní funkci nejen informační a vzdělávací, ale také 
sociální a komunitní, stává se místem setkávání a trávení volného času  

II. Knihovní fondy

V roce 2014 jsme do městské knihovny nakoupili a zpracovali 2 376 knih, z toho         
1 711 svazků beletrie, 665 naučných knih, dále 140 titulů AV médií a 93 zvukových knih pro 
slabozraké a nevidomé v celkové hodnotě 457.331 Kč. Stav fondu svitavské knihovny 
vykazuje k 31. 12. 2014 celkem 89.464 knih, brožur, audiovizuálních dokumentů. Díky 
regionálním funkcím nakupujeme dokumenty do tzv. výměnného fondu (knihy, které cirkulují 
po regionu), těch jsme za loňský rok nakoupili a zpracovali 674, celkový stav knihovního 
fondu i s výměnným fondem je 124 180 knihovních jednotek. 

Základním kritériem při akvizici knih je struktura čtenářů, spolupráce se základními     
a středními školami, důležité je také regionální hledisko. Nakupujeme přes internetové 
obchody, které nám poskytují výrazné slevy (28-35%), využíváme i distributory levných knih, 
kteří jezdí přímo do knihovny, přes ně dokupujeme mj. tituly z naučné literatury, které jsou 
finančně nákladné, ale mají trvalejší hodnotu, tudíž není bezpodmínečně nutné je mít jako 
novinky. Částečně nakupujeme i v knihkupectví a antikvariátu. 

Požadavky na naučnou literaturu řešíme službou MVS – meziknihovní výpůjční 
služby. 

Prostřednictvím webového formuláře mohou čtenáři sami posílat tipy na nákup knih, 
které by chtěli ve fondu mít. Z 90% jsme jejich požadavky schopni splnit. 
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Při nákupu knih nezapomínáme na vzdělávací a výchovnou funkci knihovny (např. 
nakladatelství Academia, Torst), platí to zvláště u dětské literatury (nakladatelství Baobab, 
Meander, dokupujeme knihy z katalogu Nejlepší knihy dětem atd.).  Nekomerční tituly 
českých autorů a vydavatelství získáváme z projektu Ministerstva kultury Česká knihovna.

Koncem letošního roku jsme dostali od města Svitavy jednorázový příspěvek 50 tisíc 
Kč, z kterého jsme dokoupili komiksy, fantasy literaturu, gamebooky, a rozšířily tak služby 
pro dospívající mládež. Standardní službou knihoven se v dnešní době stává půjčování 
deskových her, těch máme ve fondu 55 a rádi bychom v jejich nákupu pokračovali. 
Nákup a výběr je vzhledem k množství vydávaných knih, jejich ceně a našemi finančními 
možnostmi náročný, snažíme se s danými finančními prostředky nakládat tak, abychom 
uspokojili širokou veřejnost, a  zároveň  dokupovat i nekomerční tituly, které ocení náročnější 
čtenáři.

Zvukové knihy jsou namluvené knihy ve formátu MP3 z produkce Knihovny                
a tiskárny K.E. Macana a jsou určeny výhradně pro slabozraké a nevidomé čtenáře. 

Vzhledem k ochranné lhůtě 9 ti měsíců na AV média (autorský zákon č. 121/2000 Sb.) 
jsme se v uplynulém roce zaměřili spíše na nákup audioknih, které se těší stále větší oblibě, 
navíc si je mohou půjčovat i čtenáři zvukových knih a jsou vhodné pro dyslektiky a čtenáře 
s poruchami učení.  V předcházejících letech jsme dokupovali oceňovaná CD (ceny Grammy, 
Anděl, Apollo), ale vyhodnotili jsme tuto snahu jako neperspektivní. Z dlouhodobějšího 
hlediska vidíme větší smysl v nákupu klasické hudby, CD pro děti a již zmiňovaných 
audioknih

Fond regionální literatury je doplňován o díla mající vztah ke svitavskému regionu. 
Počet svazků regionální literatury vykazuje ke konci roku 550 publikací a 33 titulů
regionálních periodik. 

MěK ve Svitavách v roce 2014 odebírala pouze 82 titulů novin a časopisů v hodnotě 
57 092 Kč, poslední roky je v důsledku úsporných opatření odběr tisku značně zredukován. 
Některé tituly objednáváme z remitendy s velkou slevou. Jedná se o starší čísla vrácená ze 
stánkového prodeje (cca 3 měsíce), u kterých není prioritou aktuálnost nebo sezónnost. 
Seznam těchto periodik je zveřejněn v katalogu knihovny a dostupný na internetových 
stránkách www.booksy.cz. Koncem každého kalendářního roku provádíme analýzu využívání 
jednotlivých titulů a odběr přehodnocujeme.   

Průběžně je prováděna aktualizace fondu, vyřazování zastaralé naučné literatury 
a opotřebovaných knih. Ve výpůjčním protokolu ověřujeme využití jednotlivých publikací 
a u naučné literatury podle tematických skupin kontrolujeme, zda není již dost novějších 
adekvátních náhrad za starší opotřebované publikace z daného oboru. 

Tento rok proběhla revize knihovního fondu, která je povinná 1x za pět let na základě 
Knihovního zákona 257/2001 Sb. Na základě revize došlo k odpisu většího počtu dokumentů, 
a to z důvodu zastaralosti, neaktuálnosti či poškození. Knihy jsme nabídli za symbolické ceny 
na burze knih, která proběhla v říjnu v Týdnu knihoven. Z důvodu revize byla knihovna 
v červnu 14 dní uzavřena. 

Elektronický katalog knihovny je přístupný na webových stránkách knihovny 
(www.booksy.cz) a umožňuje vyhledávání a rezervaci žádaných titulů z domova (viz příloha 
– pro ilustraci četnost návštěv www katalogu v některých náhodně vybraných měsících roku). 
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Po zadání čísla čtenářského průkazu a hesla umožňuje také kontrolu a prolongaci vlastních 
výpůjček čtenářů. 
Poskytujeme dva druhy katalogů, Clavius, v kterém lze dotazy různě kombinovat a katalog 
2.0 „nové generace“ Carmen který umožňuje vkládání komentářů, čtenáři mohou hodnotit 
knihy a usnadnit tak výběr dalším zájemcům. 

Dále nabízíme službu SMART katalog - jedná se o aplikaci pro mobilní zařízení (chytré 

telefony a tablety), která umožní prohledávat katalog knihovny, kontrolovat svoje výpůjčky, 

zjistit, zda už knihovna nabízí nejžhavější knižní a hudební novinky. Aplikace je dostupná 

zdarma jak pro zařízení na bázi Android, tak pro zařízení značky Apple. Mohou ji využívat 

jak čtenáři, tak nečtenáři knihovny, potřebují k tomu mobilní zařízení s přístupem na internet. 

Výhodou aplikace je, že podle GPS souřadnic vám dokáže nabídnout nejbližší knihovnu ve 

vašem okolí.

Městská knihovna ve Svitavách jako pověřená knihovna Krajské knihovny v Pardubicích má 
významné postavení i v dodržování knihovnických norem a standardů. 

Záznamy o zpracovaných 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. Od r. 2009 také 
pravidelně zasíláme záznamy o nakoupených knihách do Souborného katalogu Národní 
knihovny ČR (podmínka pro získávání grantů z programů Ministerstva kultury ČR). 

Ukazatele o stavu knihovního fondu

 naučná literatura z celkového počtu 30,4 %

 beletrie z celkového počtu 66,6 %    

 ostatní dokumenty (zvukové a elektronické)   2,9 %

 obrat knihovního fondu   1,2 x

III. Čtenáři a návštěvníci knihovny

Knihovnu pravidelně navštěvuje 2 743 čtenářů (což je 16,1 % z počtu obyvatel), 
z toho 871 dětí do 15 let. Celkový počet návštěvníků knihovny za uvedené období dosáhl 
počtu 63.604 (údaj nezahrnuje návštěvníky kulturních a vzdělávacích akcí). Kulturních akcí 
knihovny (celkem 143) se zúčastnilo 4004 osob, vzdělávací akce (celkem 168) navštívilo 
3.211 zájemců. On-line služeb knihovny využilo celkem 24.368 uživatelů.

V roce 2014 jsme zaznamenali mírný nárůst čtenářů (o 57 osob), mírný pokles 
fyzických návštěvníků (236 osob), což odpovídá skutečnosti, že jsme měli z důvodu revize 14 
dní zavřeno. Zvýšila se účast na kulturních a vzdělávacích akcích knihovny (celkově o 1269 
návštěvníků). On-line služeb knihovny využilo o 1708 uživatelů více než v loňském roce, což 
je možné přikládat nárůstu návštěvníků, ale číslo vypovídá i o době – čím dál více lidí 
využívá internet a služeb z  domova. 

Vykazovaná čísla mohou být zkreslena tím, že z rodiny si zaplatí jeden dospělý nebo dítě 
čtenářský průkaz a využívá ho celá rodina. 
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Složení čtenářů podle věku:
   do 15 let  28.51%                 

16 – 19 let  6,88%
20 – 29 let  9,63 %
30 – 39 let  14,29 %
40 – 49 let  12,95 %  
50 – 59 let   9,44 %
60 – 69 let   8,94 %
70 – 79 let   6,27 %

  nad 80 let   1,68 %

Rozdělení čtenářů podle pohlaví: ženy 67,29 %      muži 32.71 %

Rozdělení podle bydliště: místní   77,99 %    ostatní  22,01 %

Zvýšil se počet mužů – čtenářů a čtenářů, kteří nemají trvalý pobyt ve Svitavách. 

Pokud jde o žáky a studenty svitavských škol: nejvíce čtenářů knihovny přichází ze ZŠ 
Felberova, ZŠ Sokolovská a ZŠ Riegrova, ze středoškoláků jsou našimi čtenáři především 
studenti gymnázia a obchodní akademie. Knihovnu navštěvují i žáci z okolních škol (např.  
Hradec nad Svitavou a Radiměř). 

IV. Zaměstnanci knihovny

Městská knihovna ve Svitavách v roce 2014 zaměstnávala 12, 5 úvazků, z toho 1 úvazek je 
ekonomka, ½ IT pracovník. Dvě pracovnice zajišťují regionální služby (nákup a zpracování
knih do regionu, metodická činnost pro knihovny), jedna pracovnice zajišťuje nákup knih a 
jejich zpracování do svitavské knihovny (akvizice, katalogizace), dvousměnný provoz 
zajišťují vždy čtyři zaměstnanci (1 v dětském, 1 ve studovně, 2 u výpůjčního pultu).
Zaměstnanci knihovny si zvyšují své kompetence na vzdělávacích akcích. Pracovnice 
dětského oddělení je členka Klubu dětských knihoven, celkově jsme navštívili během roku 26 
seminářů, např. Muzikoterapie, Arteterapie, Chceme dětem číst, Knihovny a práce s lidmi s 
duševním onemocnění, Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích, školení na 
databáze, Řešení obtížných situací v komunikaci s druhým, Nový občanský zákoník, 
pravidelně jezdíme na třídenní konferenci Knihovny současnosti atd. 

V. Služby knihovny

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

- půjčování knih, periodik, hudebních CD, zvukových knih pro slabozraké a nevidomé 
mimo knihovnu, půjčování čtečky elektronických knih

- prezenční půjčování  (z příruční a regionální knihovny,  nejnovější čísla periodik),
- informační služby s využitím tištěných a elektronických médií,
- rezervace dokumentů,
- meziknihovní výpůjční služba, 
- pořádání vzdělávacích a kulturních akcí,
- lekce ve využívání katalogů a přístupných databází,
- školení pro práci s internetem a elektronickou komunikací,
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- kopírování.

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 
(mediální databáze Anopress, právní systém CODEXIS), pomáhají vyhledávat informace 
na internetu. Je možné dohodnout i individuální konzultace k využívání elektronických 
zdrojů. 
Nadstandardní služby jsou placené (kopírování, skenování, tisk).

Městská knihovna je otevřena 45 hodin v týdnu. 

                                                     Výpůjční doba knihovny:

V době prázdnin rozšiřujeme výpůjční dobu dětského oddělení a umožňujeme dětem 
navštěvovat knihovnu i v dopoledních hodinách. Kromě půjčování knih a periodik mohou 
využít počítač, půjčit si různé hry, zapojit se do soutěží a trávit v knihovně smysluplně volný 
čas. 

a) Výpůjční služby

Výpůjční služby jsou hlavní činností knihovny. Výpůjční lhůta je stanovena na 30 dní, 
výpůjční dobu u hudebních CD jsme prodloužili na dva týdny (půjčujeme maximálně 5 kusů), 
audioknihy se půjčují na jeden měsíc. Čtenáři si v roce 2014 půjčili 133.706 dokumentů (o 
4.737 méně než v roce 2013). Výrazný pokles je způsoben 14ti dny revize, kdy byla knihovna 
uzavřena, dalším důvodem může být režim Biblioboxu (box na vracení knih), ten byl 
k dispozici 24 hodin denně; po analýze návštěvnosti jsme dospěli k závěru, že se snížila 
cirkulace výpůjček, čtenář vrátí knihy do boxu před Fabrikou a nedojde do knihovny, tudíž si 
ani nic nepůjčí, navíc důležitá je komunikace se čtenářem, určitý psychologický efekt 
návštěvy. Proto od 1. září je Bibliobox k dispozici pouze mimo provozní dobu knihovny. 

dospělí naučná literatura 27.317 18,19 %
beletrie 64.723 48,41 %
periodika 16.318 12,20 %
ostatní dokumenty   2.767   2,07 %

děti naučná literatura   4.643   3,47 %
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beletrie 20.938 15,66 %
periodika   2.937  10,04 %
ostatní dokumenty     162   0,55 %

Přestože zaznamenáváme celkový pokles výpůjček, zvýšily se výpůjčky dětských knih, a to o 
750 titulů. Je to důsledek systematické spolupráce se základními školami, různými 
čtenářskými projekty a prací s dětskými čtenáři, které se snažíme motivovat k půjčení 
kvalitních knih, které v dnešní době vycházejí. 

Prezenční výpůjčky evidujeme pouze ve studovně – celkem jich bylo za rok 2014 
2.982. Většinu z tohoto počtu tvoří výpůjčky novin a časopisů (2.873 dokumentů). Denní tisk 
si mohou prezenčně půjčit i nečtenáři, tzn. návštěvníci bez zaplaceného registračního 
poplatku. Mimo knihovnu se půjčují pouze starší periodika, nejnovější výtisky jsou 
k dispozici pouze k prezenčnímu půjčování.

V roce 2014 bylo vyřízeno 3.952 rezervací na vypůjčené dokumenty (jejich počet se 
každoročně zvyšuje + 594), čtenáři sledují novinky a žádaný titul si rezervují. Rezervovat 
dokumenty si uživatelé mohou při osobní návštěvě knihovny nebo prostřednictvím dálkového 
přístupu do katalogu knihovny, přes který si mohou kontrolovat stav svých výpůjček, popř. si 
je prodloužit. Upozornění na rezervované tituly posíláme poštou, pokud čtenář uvede svůj e-
mail nebo číslo mobilního telefonu, pošle systém zprávu elektronicky. Tato služba je 
zpoplatněna.

Ukazatele výpůjček:

 počet výpůjček na l obyvatele  7,8 výpůjček   

 počet výpůjček na l čtenáře za l rok  48,7 svazků

 počet výpůjček na l svazek, tj. obrat fondu   1,2 svazku 

Bibliobox – box na vracení knih mimo provozní dobu knihovny; pokud čtenář nestihne knihu 
vrátit v půjčovní době knihovny, může ji vrátit do Biblioboxu umístěného před Fabrikou, do 
druhého dne nejpozději do 9.00 hodin mu je výpůjčka odečtena z čtenářského konta. 
Bibliobox je využívaný, za rok 2014 se vrátilo celkem 3825 knihovních jednotek.

b)  Meziknihovní výpůjční služba (MVS, MMVS)

Pokud v knihovně nemáme žádanou knihu či článek ve svém fondu, objednáváme ji 
čtenářům 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 221 požadavků z knihoven v České 
republice. Z vlastního fondu knihovny jsme půjčili kooperujícím knihovnám celkem 695 
publikací.

Vnitrostátní MVS je bezplatná, čtenář přispívá pouze na poštovné ve výši 50,- Kč. 
Výpůjčky ze zahraničí se platí. Výše poplatku se pohybuje od 250,- do 450,- Kč za každý 
zajištěný titul, záleží na zemi, ze které jsou požadovány. Zájemce na tuto skutečnost předem 
upozorňujeme. 
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c) Kopírovací služby

Placenou službou je kopírování dokumentů. Preferujeme kopírování z vlastních 
materiálů knihovny pro registrované čtenáře, tyto služby ale poskytujeme i veřejnosti. Ceník 
služeb je zveřejněn v půjčovně a na internetových stránkách knihovny. Vzhledem k tomu, že 
ve městě není kopírovací centrum, je tato služba využívána.

d) Informační služby

Informační služby jsou druhou nejdůležitější složkou služeb knihovny. S rozvojem 
internetu a elektronických zdrojů se zvyšuje možnost kvalitnějšího uspokojování 
informačních požadavků našich uživatelů. Knihovna zpřístupňuje vedle tradičních dokumentů 
i elektronické zdroje informací – databázi ANOPRESS (články z médií celostátních 
i regionálních) a soubor právních informací CODEXIS, který zahrnuje platnou legislativu. 

V loňském roce jsme také poskytovali službu LibraryPressDisplay, databázi časopisů (přístup 
k více než 900 titulů z celého světa v 39 jazycích a z více než 82 zemí světa), dále jsme 
nabízeli po dobu 3 měsíců bezplatný přístup k databázi právních informací Konzultant. Tyto 
dvě databáze nebyly využívány, proto jsme již neprodloužili licence na jejich provozování. 
Za rok 2014 bylo zaznamenáno 448 vstupů do databází, zobrazeno bylo celkem 9.713 
dokumentů.  

Vytváříme databázi „Regionální osobnosti“, která v současné době obsahuje 
1.126 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.

e) Služby pro handicapované 

Čtenáři se zdravotním znevýhodněním mají snížený registrační poplatek, mohou v knihovně 
využít bezplatného přístupu na internet, imobilním spoluobčanům poskytujeme donáškovou 
službu – čtenářům přineseme zdarma knihy či časopisy přímo domů. Pro uživatele se 
zrakovým znevýhodněním nabízíme speciální fond zvukových nosičů nahrávek literárních 
děl ve formátu MP3, popř. na audiokazetách. Půjčování těchto nosičů je poskytováno 
slabozrakým a nevidomým občanům, kteří se prokáží potvrzením od lékaře či ZTP/P 
průkazem. Všichni čtenáři knihovny mají k dispozici také fond hudebního oddělení, který 
obsahuje široký výběr mluveného slova na audio CD. Slabozrací uživatelé také mohou využít 
možnosti půjčení elektronické čtečky knih, která umožňuje zvětšovat písmo a další funkce. 
Audioknihy jsou též vhodné pro dyslektiky a osoby s poruchami čtení. 

V září jsme začali spolupracovat s neziskovou organizací Rytmus Chrudim a v rámci 
programu „Podporované zaměstnání na Svitavsku a Orlickoústecku“ zaměstnáváme na 0,1 
úvazek sílu na pomocné knihovnické práce.
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f) Služby pro nezaměstnané

Po dohodě s Úřadem práce a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
umožňujeme nezaměstnaným využívat některé služby knihovny zdarma. Mohou si vyhledávat 
pracovní místa na internetu, někdy pracovnice pomáhají s prací na PC (životopis, založení 
e-mailové schránky apod.). Podmínkou je předložení průkazu uchazeče o zaměstnání nebo 
potvrzení odboru sociálních věcí.
Z Úřadu práce jsme zaměstnávali sílu na obalování knih z regionu.  

g) Internet

Knihovna je napojena na lokální internetovou síť SYNET . V současné době mohou 
uživatelé knihovny využívat 21 počítačů, z toho 17 je napojených na internet (6 počítačů 
využívají děti v dětském oddělení). Čtyři slouží pouze jako katalog k vyhledávání dokumentů. 
Přístup do databází mají návštěvníci studovny v oddělení pro dospělé a využívat mohou 
databázi právních dokumentů Codexis (včetně legislativy EU) a článků mediální databáze 
Anopress. V oddělení pro dospělé čtenáře je wi-fi připojení.  

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

VI. Kulturně-výchovná činnost

Kulturně-výchovná činnost je zaměřena na děti z mateřských, základních 
a středních škol a pro veřejnost. Snažíme se vzbudit zájem o literaturu a čtenářství v dětech již 
od útlého věku, je pak pravděpodobnější, že budou navštěvovat knihovnu i v dospělosti.  Stále
více se ukazuje, že čtenářská gramotnost, schopnost porozumět textu je důležitá i pro ostatní 
kompetence v životě jedince. Začátkem školního roku zveřejňujeme aktualizovanou nabídku 
vzdělávacích programů na webových stránkách. Většina škol nabídku vítá a akce knihovny 
zařazuje do svých celoročních plánů. 

Vzdělávací programy pro mateřské školy jsou zaměřeny na seznámení s knihovnou a 
uspořádáním knih hravou formou. V loňském roce se podařilo navázat úzkou spolupráci s MŠ 
Milady Horákové (pravidelně navštěvují knihovnu 3 oddělení) a  s MŠ Pražská (ve spolupráci 
s knihovnou jsou děti zapojeny do programu projektu Celé Česko čte dětem).  

Se základními školami je navázána dlouhodobá a systematická spolupráce. (zejména se ZŠ 
Riegrova, ZŠ Felberova a ZŠ T.G. Masaryka), vzdělávací programy na sebe navazují, popř. se 
další návštěvy řídí dle přání pedagogů či na základě naší nabídky. Každá činnost je spojena 
s knihami a literaturou.  K zábavným programům patří soutěže, hry, puzzle, hádanky, úkoly, 
poslech; děti si procvičují čtení, skládání rýmů, vyjmenovaná slova, skládání slov atd. 
Podporujeme výtvarnou a slovesnou tvořivost, rozvíjíme vyjadřovací schopnosti, 
podněcujeme fantazii, výtvarné a literární práce vystavujeme na nástěnkách.
Od nahodilého čtení děti vedeme k čtení systematičtějšímu, doporučujeme nové knihy, je to 
znát na výběru literatury, děti už si nepůjčují pouze komiksy a pohádky.

Knihovnu navštěvují pravidelně družiny (ZŠ Sokolovská a ZŠ Felberova), čtenářský 
kroužek (ZŠ Sokolovská), děti ze Speciální praktické ZŠ ve Svitavách (8. a 9. třída)            
a klienti Centra denních služeb Světlanka. Pracovnice knihovny dochází taktéž do Centra 
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denních služeb (např. pořad o Vlastě Javořické, J.A. Komenském, Humor nejen v literatuře). 
Byla navázána bližší spolupráce s primou gymnázia Sokolovská. 
Knihovnu navštěvují i mimosvitavské školy, žáci z Květné, Vendolí, Opatovce, Vítějevse), 
tráví v knihovně celý den a je pro ně připraven program, studenti z Hradce nad Svitavou tráví 
v knihovně vyučování, knihovnice jim pomáhá pouze s výběrem literatury.
Ve spolupráci se čtenářským kroužkem se uskutečnilo dvojí setkání u Pohádkovníku v Parku 
patriotů, který jsme zakoupili za příspěvek od našich dětských čtenářů. 
Pořádáme turnaje ve stolních hrách, které jsou k dispozici i k půjčení domů, vznikla soutěž 
„Kolo štěstí“, jejím cílem je vést děti k využití počítačů při vyhledávání informací a práci 
s knihou. Snažíme se mimoškolními aktivitami motivovat i děti ze sociálně-slabších rodin 
tak, aby netrávily volný čas v knihovně pouze u počítačů.   

Knihovna se zapojuje do celostátních akcí – Týden knihoven, Březen – měsíc čtenářů, Noc 
s Andersenem, Týden čtení v rámci kampaně Celé Česko čte dětem, Knížka pro prvňáčka, 
Perlorodky (soutěž ve čtení knih a porozumění textu), proběhla soutěž  Kde končí svět 
(literární a výtvarná část), účast na Anketě Suk (děti hlasují pro nejlepší dětskou knihu, 
vylosované dostanou knižní odměnu), Pasování prvňáčků, Klíčování).

Činnost dětského oddělení obohatily besedy se spisovateli (Martin Vopěnka, tradicí je 
divadelní představení Evy Hruškové a Jana Přeučila).

Přehled akcí dětského oddělení
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Akce pro veřejnost - Kulturní a vzdělávací činnost 

Populárními se stala autorská čtení, prostřednictvím kterých propagujeme současnou českou 
literaturu; snažíme se nekonkurovat při výběru akcí ostatním organizacím ve městě, popř. je 
pořádáme ve spolupráci. 

 Tomáš Zmeškal – autorské čtení nositele Ceny 
Evropské unie za literaturu, čtení z poslední 
knihy Sokrates na rovníku (2013), která je 
souborem vzpomínek, deníkových zápisků a 
rodinných reportáží o hledání vlastních kořenů 
v Kongu i o historických přešlapech, jichž se 
ještě na přelomu 19. a 20. století dopouštěly 
některé evropské státy vůči Africe a jejím 

národům.

 Iva Pekárková – autorské čtení spisovatelky žijící v Londýně, autorka řady knih 
(románů, cestopisů, povídek), v kterých čerpá ze zkušeností z pobytů v cizích zemích, 
z multikulturního prostředí i z práce taxikářky. 

 Ivan Klíma – setkání s jedním z našich nejznámějších a nejpřekládanějších autorů 
nejen o knihách a literatuře

 Vladivojna La Chia – vystoupení zpěvačky, 
textařky, malířky a skladatelky; čtení vlastních 
povídek prokládané zpěvem a hrou na akustickou 
kytaru a elektrickou basu (ve spolupráci s klubem 
Tyjátr)

 Poetická čajovna s Martinem Hakem – setkání 
s vypravěčem příběhů, nositelem dávného a dnes 

docela zapomenutého umění, tzv. Storytelling                                                                
      (ve spolupráci s Dramatickou školičkou ve Svitavách)

 Kamila Skopová – beseda s autorkou mnoha výstav lidových zvyků a obyčejů, 
scénických pásem, replik lidových krojů, a mnoha knih s národopisnou tematikou. 
Beseda Velikonoční zvyky byla určena pro Klub seniorů a veřejnost 

 Jan Němec – autorské čtení s mladým spisovatelem, autorem románu Dějiny světla, 

za který získal Cenu Evropské unie za literaturu

 Z Trutnova na Nový Zéland – cestovatelská beseda s Jiřím Jůzlem, autorem 

stejnojmenné knihy

 Večer pod lucernou s plk. Pavlem Vranským 

– beseda s válečným veteránem, účastníkem 

bojů u Tobruku a letcem RAF (ve spolupráci s 

Univerzitou třetího věku)
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 Miloslava Striová – autorka autobiografické knihy Děti, které se rodí v srdci o životě 
s handicapovaným dítětem a náhradní rodinné péči, následně beseda                 o 
pěstounské péči

 Literární toulky po Svitavsku III. - putování do Litomyšle pod vedením PaeDr. 
Milana Báči, ředitele svitavského gymnázia a autora knížky „Literární toulky po 
Svitavsku“

 Veřejné čtení – pro začínající autory, kteří se neostýchali prezentovat svou tvorbu

 Kyberšikana - o nebezpečích ve virtuálním prostoru a na sociálních sítích včetně 
konkrétních rad, jak eliminovat, aby se dítě nedostalo do problémů. Přednáška por. 
Hany Kaizarové pro rodiče; uskutečnilo se také setkání por. Kaizarové s dětmi 
v dětském oddělení u PC (v rámci Dne bezpečnějšího internetum, ve spoluráci s MC 
Krůček)

 Zmizelé Svitav – historické putování se svitavským historikem Radoslavem Fikejzem 
po zaniklých částech města a jeho zákoutích, budovách a památkách, jež byly 
zachyceny objektivy svitavských fotografů v průběhu 19. a 20. století. 

 Grafologie aneb Tajemství výkladu písma - vzdělávací přednáška Dagmar 

Kravčíkové spojená s možností hlubšího sebepoznání na základě praktických ukázek 

 Věda a víra – přednáška kněze, přírodovědce a pedagoga Marka Orka Váchy; 

zaznamenali jsme rekordní účast 130 návštěvníků

 Monika Le Fay - 04826 Jirous, dokument o jedné z nejvýraznějších postav 

undegroundu M.I. Jirousovi, následná beseda; Monika Le Fay diskutovala také se 

studenty gymnázia nad knihou Byly jsme tam taky o nespravedlivě odsouzených v 50. 

letech. Akce v rámci výročí 25 let od revoluce. 

 Učení nemusí být mučení aneb jak na to od školky až po zralý věk – „jak pomoci 

dětem zvládat svět vzdělávání, jak rozšířit svoji mozkovou kapacitu a víc si 

pamatovat“ bylo téma přednášky, kterou vedla certifikovaná trenérka paměti Pavla 

Konečná.

 Výtvarný workshop s Mariou Kulina - k 
Mezinárodnímu dni rodiny výtvarná dílna s 
ilustrátorkou knihy Emušáci – Ferda a jeho 
mouchy, kterou vydala společnost Scio a je 
určena na rozvoj emoční inteligence dětí

 Pohádková dílna pro celou rodinu s Alenou 

Vorlíčkovou – povídání a čtení o vílách, 

dracích, skřítcích a jiných pohádkových bytostech

 Den pro dětskou knihu s Ester Starou – čtení a výtvarná dílna s autorkou 

oceňovaných dětských knih
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 V minulém roce proběhl workshop tvůrčího psaní pro žáky 2. stupně, pokřtili jsme 

knihu Martina Sodomky Jak si postavit motorku a knihu Milana Báči Literární 

toulky po Svitavsku. Každý čtvrtek probíhají kurzy počítačové gramotnosti, celkem 

30 lekcí navštívilo 207 zájemců. 

 Zúčastňujeme se Dětského dne v parku, tento rok jsme měli stanoviště i na akci Den 

s lesy ČR; připravujeme program na požádání pro příměstské tábory MC Krůček         

a Tramtáryje

VII. 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 2014 to byla částka 1.026 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 a jejich realizací
- zavádění automatizace v knihovnách.

„Pravidla pro zajištění regionálních funkcí v Pardubickém kraji“, vydaná Krajským 
úřadem v Pardubicích nám ukládají povinnost dodržet nastavené standardy regionálních 
funkcí, které stanoví minimální počty svazků v dodávaných souborech, počet metodických 
návštěv, pomoc při revizích knihovních fondů, které jsou ze zákona povinné (každých 5 let), 
atd. Cílem je poskytování srovnatelné péče všem knihovnám Pardubického kraje. 

Městská knihovna ve Svitavách sama obsluhuje nejbližších 23 knihoven (Banín, Bělá
nad Svit., Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svit., Dětřichov u Svitav, Hradec nad Svit., 
Chrastavec, Janov, Javorník, Karle, Koclířov,  Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Radiměř, 
Rozhraní, Sklené, Študlov, Trstěnice, Vendolí a Vítějeves). Pro zbývající obecní knihovny 
si objednáváme služby u Městské knihovny v Poličce, Mor. Třebové, Litomyšli, Jevíčku, 
Bystrém a knihovny v Dolním Újezdě. 

Ve sledovaném období jsme do výměnného fondu nakoupili a zpracovali 674 knih 
a rozvezli 91 výměnných souborů s 6.552 svazky obecním knihovnám, zrevidovali 
a zaktualizovali fond knihoven v 6 menších obcích (Bohuňov, Březová nad Svit., Javorník, 
Mikuleč, Opatovec, Radiměř, Rozhraní a Študlov ) - celkem 13.522 svazků. 

Pomáháme při zavádění automatizace. Knihovny svitavského obvodu postupně 
napojujeme na Regionální knihovní systém REKS. Znamená to zpracovat jejich vlastní fond 
(v r. 2014 bylo uloženo 3.470 záznamů o knihovních jednotkách knihovny v Bohuňově, 
Javorníku, Koclířově, Opatovci, Radiměři, Rozhraní, Študlově a Vendolí). 

V systému REKS je celkem 13 knihoven, v 8 už probíhá půjčování dokumentů přes 
tento systém, ve 2 dalších je podstatná část již hotová, ve 3 knihovnách je zpracováno 
minimum dokumentů.
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Knihovna v Opatově si žádá grantem z programu VISK3 o licenci k REKSu, díky 
němuž mohou vesnické knihovny využívat všechny základní moduly knihovnického systému 
Clavius, podmínkou je připojení prostřednictvím internetu k našemu terminálovému serveru. 

Z ostatních knihoven jich 6 využívá AKS Clavius (Bělá, Brněnec, Dětřichov, Janov, 
Karle, Vítějeves). Dvě zbývající knihovny (Lavičné, Hradec n. Svit.) o koupi AKS zatím 
neuvažují, a to hlavně vzhledem k počtu čtenářů a výpůjček.

Pro většinu knihoven také zpracováváme v automatizovaných knihovních systémech 
záznamy knih nově knihovnou nakoupených.

Malým knihovnám pomáháme se zpracováním projektů do programu VISK3 (veřejné 
informační služby knihoven) na nákup modulů k programům a na obnovu počítačového 
vybavení.

V roce 2014 grant získal Študlov právě na obnovu PC vybavení.

  Poskytujeme metodickou pomoc a zapracováváme nové knihovníky (Dětřichov, 
Opatov, Koclířov).

Svolali jsme 3 porady pro knihovny, které nám pomáhají se zajišťováním regionálních 
služeb, a schůzku dobrovolných knihovníků obvodu Svitavy.

Většina obcí sdružovala prostředky na nákup knih do výměnného fondu, v roce 2014 
jsme takto získali navíc 125383,- Kč pro celý okres, za tuto částku jsme mohli nakoupit 
dalších 710 titulů (pro obvod Svitavy to bylo 159 titulů za 30610,-)

VIII. Granty

Městská knihovna ve Svitavách podala v roce 2014 tři projekty do grantových 
programů vyhlášených Ministerstvem kultury – „Knihovna 21. století“ a jeden projekt do 
programu „Veřejné informační služby knihoven „ VISK3. Nebyla úspěšná jedna žádost, a to 
z programu 21. století na téma „Malujeme komiks“.

Program Knihovna 21.století         povinná spoluúčast 50%                     obdržen grant ve výši

Literární besedy a autorská čtení ve Svitavách                      10.000,- Kč

V rámci projektu byla uspořádána řada autorských čtení a vzdělávacích programů, a to pro 
všechny věkové kategorie. Uspořádali jsme např. čtení s Tomášem Zmeškalem a Janem 
Němcem, kteří jako jediní u nás získali ocenění Evropská cena za literaturu, pro děti např. 
besedu s Martinem Vopěnkou, Ester Starou…
Uvedeno v kulturních akcích

Zvukové knihy pro slabozraké a nevidomé          7.000,- Kč

Cílem projektu je doplnění a rozšíření fondu zvukových knih, z grantových prostředků bylo 
nakoupeno 93 knih ve formátu mp3 z produkce Knihovny a tiskárny pro zrakově postižené 
K.E. Macana. 

Program Veřejné informační služby      povinná spoluúčast 30%              obdržen grant ve výši

Obnova technického vybavení pro REKS na Svitavsku 153.000,- Kč
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Městská knihovna ve Svitavách je pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí ve 
svitavském regionu. Provoz regionálního knihovnického systému REKS je závislý na 
moderním softwarovém a hardwarovém vybavení, který bylo třeba již nahradit,  postupně se 
do systému připojují knihovny regionu. Zvýšil se komfort uživatelů knihoven. 

Společným projektem knihoven je využívání mediální databáze Anopress v rámci 
konsorciálního přístupu pro přihlášené knihovny (příjemcem dotace je garant projektu 
Národní knihovna ČR – hodnota přístupu do databází pro naši knihovnu je cca 20 tis. Kč 
ročně).

Dalším společným projektem je projekt Ministerstva kultury Česká knihovna, ze 
kterého si můžeme objednat dle vlastního výběru knihy českých autorů, které v průběhu roku 
vyjdou. V roce 2014 jsme tímto způsobem zdarma získali nové knihy v hodnotě 8 698 Kč.

Výsledky grantů podaných na Ministerstvo kultury se každoročně zveřejňují v březnu. 

VIII. Prezentace knihovny

Činnost knihovny a informace o pořádaných akcích zveřejňujeme na webových 
stránkách knihovny www.booksy.cz , zřizovatele  www.svitavy.cz, v kabelové televizi a 
rozhlasovém vysílání.  Příspěvky zasíláme také do regionálního tisku Naše město, 
Svitavského deníku a odborných knihovnických periodik. 
Na našich webových stránkách vydáváme zpravodaj Bookoviny, kde informuje o akcích, 
zajímavostech z knihovny, uvádíme tipy na nové knihy. Od loňského roku nabízíme vlastní 
knihovní placky, které mají mezi čtenáři úspěch (viz příloha)
Nově se mohou čtenáři přihlásit k odběru novinek, jsou tak informováni o všem, co se vloží 
na  webové stránky.

PLÁN NA ROK 2015

V roce 2015 budeme pokračovat v pořádání autorských čtení a vzdělávacích akcí, 
které souvisí s činností knihovny. Autorská čtení se stala žádanou kulturní nabídkou ve městě, 
propagujeme českou literaturu, autory známé i začínající, regionálního významu.
Rádi bychom své aktivity směřovaly také k dospívající mládeži, která tvoří nejmenší procento 
čtenářů knihovny, zaměřili své aktivity na 2. stupeň základních škol a středních škol, a to na 
základě spolupráce s pedagogy českého jazyka. Rádi bychom získali finanční prostředky na  
vybavení bývalého baru ve Fabrice, který již využíváme pro vzdělávací aktivity. Rádi bychom 
jej zařídili jako studijně-relaxační místo, kde by mohli „náctiletí“ trávit smysluplně volný čas. 
Máme v plánu spustit nové webové stránky, rádi bychom usnadnili čtenářům orientaci knih    
a některé knihy označili piktogramy dle tématu. 
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Spolupráce s ostatními organizacemi 

Ve své činnosti budeme i nadále spolupracovat s ostatními institucemi ve městě 
a pomáhat při rozvoji vzdělávání, přístupu k informacím a snažit se přispět k rozvoji dětského 
čtenářství. Máme velmi dobré vztahy se všemi typy škol ve městě, výhodou je umístění 
knihovny společně s dalšími organizacemi v jedné budově. Výborná je spolupráce se 
Střediskem kulturních služeb, se kterým společně pořádáme některé kulturní akce                
a zajišťuje nám technický servis našich programů (přípravu techniky, ozvučení,…).
Spolupracujeme i s dalšími organizacemi – Mateřským centrem Krůček, Klubem seniorů , 
stacionářem Světlanka, se Střediskem volného času, Univerzitou třetího věku                   
a  Městským muzeem a galerií ve Svitavách.

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 po dobu 8 měsíců databázi Anopress a šetřit tak finanční prostředky z vlastního 
rozpočtu organizace. Garantem těchto projektů je Národní knihovna ČR. 

Regionální funkce

Výkon regionálních funkcí bude knihovna vykonávat i v roce 2015. Po několikaletém 
propadu je dotace kraje po mnoha intervencích ze strany knihoven navýšena na 1.527 tis. Kč. 
Dříve snížený příspěvek nemohl pokrýt zavedené parametry služeb a odměny za jednotlivé 
výkony. V důsledku toho došlo ke změně systému. Bylo nutné dodržet celostátní standardy 
služeb, z nichž se ustanovilo jako povinné poskytnout minimálně 120 knih každé malé obecní 
knihovně, nejméně 1 metodická návštěva za rok, poskytnout pomoc při revizích a 
aktualizacích. Na nákup literatury zbývá z dřívějších 40 – 45 % dotace stále pouze 25 %, 
zbývající část pokryje úhradu poskytnutých služeb vesnickým knihovnám.

Pardubický kraj počítá s tím, že od roku 2013 zřizovatelé obecních knihoven dle svých 
možností sdružují prostředky na nákup literatury. Také je ale podmínkou, že sdružovaní ze 
strany zřizovatelů nebude mít vliv na výši dotace Pardubického kraje.

Předložené projekty na rok 2015

Městská knihovna ve Svitavách podala 3 projekty (maximální možný počet) 
do programu Knihovna 21. století vyhlášeném Ministerstvem kultury ČR. Povinná spoluúčast 
u těchto projektů je 50 %.

Program Knihovna 21. století:   povinná spoluúčast 50 %            požadovaná dotace

Literární besedy a autorská čtení ve Svitavách          14.000,-- Kč

Cílem projektu je nabídnout svitavské veřejnosti zajímavé literární besedy, autorská 
čtení známých osobností kulturního života a vzdělávací akce k zajímavým tématům. (autorská 
čtení Markéty Hejkalové, Kateřiny Dubské, Emila Hakla, projekt Listování, pro děti Renata 
Fučíková; akce ke Dni bezpečnějšího internetu – beseda s Lenkou Eckertovou z Národního 
centra bezpečnějšího internetu atd.)
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Učíme se s Tobiášem 3  5.000,-- Kč

Navazuje na projekty z roku 2011 a 2013, ve kterém jsme se zaměřili na pomoc dětem 
se specifickými poruchami učení a čtení. Reagujeme na zvýšenou poptávku po knihách           
a pomůckách s logopedickou tematikou. V rámci projektu bychom nakoupili výukové 
pomůcky Logico Primo a Logico Picollo a uskutečnili přednášku související s danou 
tematikou

Zvukové knihy pro slabozraké a nevidomé 9.000,-- Kč

Cílem projektu je doplnění a rozšíření fondu zvukových knih v Městské knihovně 
ve Svitavách, a to z produkce Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana. 

Program Veřejné informační služby knihoven       spoluúčast 30%              požadovaná dotace

Převod modulů katalogizace v programu Clavius na formát MARC21            39.000,- Kč

Souvisí s přechodem na nová katalogizační pravidla, knihovna využívá knihovnický program 
Clavius ve formátu UNIMARC, přispíváme do Souborného katalogu Národní knihovny, 
převodem se zajistí kompatibilita se záznamy NK a budeme moci plnit standardy v oblasti 
zpracování dokumentů.

Připojení obecní knihovny v Opatově do REKS 8 000,- Kč

Připojením knihovny do Regionálního knihovního systému se rozšíří a zkvalitní služby 
uživatelům – automatizace knihovnických činností. 

Grant z rozpočtu Pardubického kraje Volnočasové aktivity________________________                                     

Klub deskových her při Městské knihovně ve Svitavách 10 000,- Kč

Cílem je rozšířit nabídku stolních her, založit Klub deskových her a zatraktivnit služby            
a pobyt v knihovně. 

Městská knihovna ve Svitavách nabízí knihovnické a informační služby, důležitým 
ukazatelem nejsou pouze statistiky, ale zejména spokojenost uživatelů. Každodenní činnost je 
založena na komunikaci se zákazníkem, na individuálním přístupu a na schopnosti uspokojit 
jeho požadavky. Knihovna není v současné době pouze půjčovnou knih, ale příjemným          
a bezpečným trávením volného času. Velkou výhodou Městské knihovny ve Svitavách jsou 
moderní prostory a technické vybavení, proto se můžeme zaměřit na udržení kvalitních služeb 
a jejich zlepšování. Budeme se snažit udržet stávající zákazníky, získávat nové a poskytovat 
jim takové služby, které vyžadují a s kterými budou spokojeni. 

Ve Svitavách 23. února 2015                             Zpracovala Mgr. Marta Bauerová
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Příloha č.1

Využití WWW katalogu 2014
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Příloha č.2
Workshop  tvůrčího psaní       Čtení u Pohádkovníku

Literární toulky do Litomyšle                             Den pro dětskou knihu s Ester Starou

Pohádková dílna pro celou rodinu      Přednáška Marka Orka Váchy Věda a víra
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Příloha č. 3

Knihovní placky Městské knihovny




