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Úvodní slovo  
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové (dále též jen           

MKMT nebo knihovna) je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací města Moravská            

Třebová. Je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem         

zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky           

jako veřejná knihovna ve smyslu knihovního zákona a plní úkoly a poslání v tomto              

zákoně vymezené. 

MKMT poskytuje veřejnosti své služby již čtyři desetiletí v hlavním sídle na            

adrese Zámecké náměstí 1, Moravská Třebová a v místní pobočce Boršov.           

Knihovna má tři   

oddělení: dospělé,  

dětské a studovnu.  

 

Na objednávku   

městské knihovny  

ve Svitavách  

poskytuje služby  

jednadvaceti 

obecním a místní   

knihovnám v  

regionu Moravské  

Třebové.   
 

 

 

 

Nový regál, jeden ze       

sedmi, které knihovna     

letos pořídila, je od       

starého k nerozeznání  
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Co přinesl rok 2018 

Rok 2018 byl na zásadní změny opravdu bohatý. Největší událostí, kterou           

pocítili nejen čtenáři, ale také knihovnice, byla změna knihovního systému. Ten           

původní sloužil deset let, avšak nyní již nevyhovoval nárokům na něj kladeným a ani              

legislativě. MKMT tedy potřetí, a doufáme, že naposledy, za dobu své existence            

mění knihovní systém; po Laniu a Claviu přichází Koha. Koha je otevřený (open             

source) systém původem z Nového Zélandu užívaný tisícovkami knihoven po celém           

světě a již téměř dvěma sty českých knihoven. 

Pro čtenáře Koha znamená především lepší komunikaci, vyšší komfort např.          

při nahlížení do katalogu knihovny, větší přehled o výpůjčkách, rychlejší cirkulaci           

knih, spravedlivější poplatky za zpozdné, neboť se již neúčtuje fixní poplatek za            

upomínku, ale nově je zohledňován počet dní a výpůjček. Vzhledem k tomu, že             

čtenáři jsou o blížícím se termínu vrácení informováni e-mailem i sms zprávou, jsou             

obvykle poplatky nižší a tedy pro čtenáře příjemnější. Ačkoli by se mohlo zdát, že              

knihovna na spokojenosti čtenářů prodělává, neboť klesly příjmy ze zpozdného, není           

tomu tak. Zejména proto, že současně se změnou celého systému upomínek           

(především kvůli ochraně   

osobních údajů) přestala knihovna    

zasílat upomínky poštou.  

Hned v lednu jsme služby     

knihovny rozšířili o semínkovnu    

neboli grenotéku, čili semennou    

banku určenou ke sdílení a     

výměně osiva, ať už plodin, nebo      

okrasných rostlin. Kromě zřejmých    

výhod pro amatérské zahrádkáře z     

řad obyvatel města má tato služba      

i ekologický rozměr, neboť se     

snaží o obnovu biodiverzity. 
Semínkovna 
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Poprvé od roku 2003, kdy knihovna získala právní subjektivitu a stala se            

příspěvkovou organizací města, změnila knihovní řád. Ten reflektuje legislativní i          

společenské změny, stejně tak i změnu knihovního systému. V platnost vstoupil od            

1. 1. 2019. 

Na podzim se již stalo tradicí, že zvětšujeme prostory pro knihy. Letos na             

dospělém oddělení přibyly dva vysoké regály na beletrii, dva na detektivky, jeden v             

nice pod oknem na fantasy a sci-fi literaturu. Konečně se podařilo zpříjemnit            

čtenářům komfort odkládací poličkou u pultu a současně tím vznikly dva regály pro             

ukládání harlekýnek. 

V březnu jsme   

začali půjčovat více   

než stovku  

deskových a  

karetních her, ale   

třeba i kostek nebo    

skládaček. Při  

budování tohoto  

fondu jsme se   

snažili cílit na   

všechny věkové  

skupiny a podle   

ohlasů, kterého se   

nám dostává od   

našich uživatelů, se   

povedlo výtečně  

službu nastartovat.  

Sbírku samozřejmě  

budeme postupně  

doplňovat. 
Nově půjčujeme více než sto stolních deskových a karetních her 
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Knihovna a její náplň činnosti 

Knihovna byla zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a         

informačních služeb v souladu s ustanovením zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách            

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 

 

Předmětem činnosti knihovny je jednak budování, zpracovávání a ochrana         

knihovního fondu, jednak získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupnění        

informací, a především poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.         

Ty spočívají zejména ve zpřístupňování knihovních dokumentů z fondu knihovny          

nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z jiné veřejné knihovny, poskytování         

přístupu na internet, zabezpečení kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, pořádání          

přednášek, koncertů, informační výchovy ve spolupráci se školami, v podpoře          

vzdělávání a rozvoje čtenářských návyků a v neposlední řadě zajišťování regionální           

funkce pro obecní knihovny obvodu Moravská Třebová.  

 

Tvoření v knihovně  
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Činnost knihovny v roce 2018 

V roce 2018 měla knihovna ve svém fondu 41 798 jednotek, 1634            

registrovaných čtenářů (z toho 492 dětí), uskutečnilo se 49 630 návštěv a 62 103              

výpůjček.  

Do fondu přibylo 1814 knih a bylo vyřazeno 3013. Knihovna uspořádala           

celkem 253 akcí a zrevidovala fond pěti obecních knihoven, konkrétně knihovny           

v Boršově, Starém Městě, Městečku Trnávce, Třebařově a Vranové Lhotě.          

Uspořádali jsme setkání knihovníků z obcí regionu, i bývalých knihovnic a vydali            

jsme se na exkurzi do knihovny v České Třebové. Občané města mohli vidět čtyři              

výstavy umělců Moravskotřebovska, tři přednášky, šest představení z cyklu         

Listování a pohádku na zámku. Opět jsme knihovničkou na koupališti          

zpříjemňovali pobyt návštěvníkům aquaparku. 

 

Listování, tedy divadelní představení s knihou v ruce, se dětem z mateřských škol opravdu líbilo 
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Akce knihovny 

Z 253 akcí bylo 183 pro pro děti, 68 pro dospělé. 64 akcí bylo vzdělávacích,               

189 kulturních. Mezi ty nejvíc navštěvované patří velikonoční a předvánoční          

jarmark v knihovně a také lampionový průvod pořádaný v rámci Týdne knihoven. 
 

Z nejvýznamnějších akcí jmenujme především Pasování prvňáčků na        

čtenáře, které letos opět prováděl „Ladislav z Boskovic“ (Ing. Jan Rejchrt) a            

celostátní Noc s Andersenem, kterou jsme částečně trávili v kasárnách. Oblíbené           

jsou celoroční čtenářské soutěže pro třídy (Čte celá třída) i jednotlivce (Kdo si čte,              

ten se nenudí). Pedagogové kvitují Listování pro školy, kterých se v prvním pololetí             

roku 2018 zúčastnilo více než osm stovek dětí a studentů. Stejně tak učitelé vítají              

čtení ve školách, kdy představujeme zajímavé knihy, a informační lekce pro třídní            

kolektivy na různá témata, při nichž se malé děti pomocí pohádek učí orientaci v              

knihovně a práci s knihou, větší se vzdělávají v souvislosti se školními osnovami.  

Pravidelnými akcemi preferovanými zejména malými dětmi a maminkami na         

mateřské dovolené jsou každotýdenní Odpoledne s babičkou a Tvořivé středy.  

Pokračovala spolupráce s DDM na Dni vody a Dětském dni pro MŠ a             

pomáhali jsme organizovat den s deskovými hrami s názvem Třebová si hraje. 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře provádí Ladislav z Boskovic 
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 Vítězové akcí 

Knihovna pořádá množství různých soutěží, některé z nich již celá desetiletí.           

Připomeňme vítěze těch nejvýznamnějších z nich. 

Vítězem 26. ročníku ankety “Moravskotřebovský Amos - učitel, kterého si          

vážím, mám rád “ se stal Mgr. Miroslav Muselík ze Speciální základní školy.  

Po osmé jsme se účastnili celostátní kampaně vyhlašované Svazem         

knihovníků a informačních pracovníků a vyhlašovali čtenáře roku, tentokrát s          

podtitulem “Nejmladší čtenář”, kterým byl Samuel Křivánek.  

Patnáctý ročník tzv. písmenkové soutěže (Kdo čte, ten se nenudí) již potřetí            

řadě ovládla Štěpánka Dvořáčková ze školy od Kostela. Ještě pevněji vládne další            

individuální čtenářské soutěži, celostátně podporovanému projektu Lovci perel, její         

spolužačka Nikola Vavříková, která z šesti ročníků zvítězila již popáté. 

Nejstarší soutěží, kterou MKMT pořádá, je Mladý čtenář. Každý rok          

vyhlašujeme téma, s nímž se děti mohou přihlásit do výtvarné nebo literární části             

soutěže, 35. ročník byl ve znamení Pověstí Moravskotřebovska. Ve výtvarné části           

zvítězila Tereza Jandová z Mateřské školy Piaristická, v literární části bodovala           

Helena Daulová ze 7.C I. ZŠ.  

Již dvacet let MKMT vyhlašuje soutěž ve čtení pro třídní kolektivy pod názvem             

Čte celá třída. Dort putoval letos na Křižovatku, neboť třeťáci paní učitelky Ivety             

Komárkové porazili páťáky paní učitelky Klodnerové a druháčky paní učitelky          

Dopitové 

(obě třídy od   

Kostela). 

 

 

 

 

Momentka z   

herního dne   

pro žáky   

“Třebová si   

hraje”   
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Personální obsazení  

V obsazení knihovny se v roce 2018 vůbec nic nezměnilo. O spokojenost čtenářů             

tedy usilují zaměstnanci, přesněji zaměstnankyně již dva roky v naprosto stejném           

složení: 

  

Mgr. Lenka GREPLOVÁ - ředitelka knihovny, akvizice 

Marie PŘÍVRATSKÁ - zástupkyně ředitelky, katalogizace, meziknihovní výpůjčky 

Bc. Aneta RIEMEROVÁ - dospělé oddělení, propagace 

Jana MAZUROVÁ Dis.  - dětské oddělení, informační vzdělávání 

Pavlína VYMĚTALOVÁ - regionální knihovny, periodika 

Helena CHLUPOVÁ - studovna, balení knih 

Martina ŠTAFFOVÁ  - úklid, oprava knih, péče o miniknihovničky 

Vladislava DEJDAROVÁ - pobočka Boršov 
 

  

Momentka z již pátého novoročního setkání bývalých knihovnic 
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Majetek, hospodaření, kontroly 

Majetek ve správě  

Knihovna sídlí v budově č. p. 185 – zámku na pozemku p. č. 269, v obci a                 

katastrálním území Moravská Třebová, na Zámeckém nám. č. o. 1. Majitelem této            

nemovitosti je Město Moravská Třebová, které přenechává k bezplatnému užívání          

MěK nebytové prostory nacházející se v přízemí východního křídla zámku o celkové            

výměře 402,27 m2 a sklep pod uvedenými prostorami o výměře 50,4 m2. 

V roce 2018 nebyly uskutečněny žádné akce investičního charakteru. 

Hospodaření v roce 2018 

Hospodaření knihovny skončilo v roce 2018 výsledkem 48.697 Kč, fondy          

organizace, s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb nebyly čerpány. 

Kladný výsledek hospodaření byl zapříčiněn především úsporami na energiích, s          

nimiž se knihovně dlouhodobě daří šetřit zejména díky optimalizaci vytápění prostor           

knihovny. Pokud jde o spotřebu elektřiny, ta již několik let klesá. V roce 2018 tomu               

jistě přispěla téměř kompletní výměna klasických žárovek za LED žárovky. Také           

obměna tří zastaralých počítačů za nové se okamžitě projevila v poklesu spotřeby            

elektřiny. 

Knihovna v roce 2018 podala dvě žádosti o granty z Ministerstva kultury. V             

žádosti o podporu tvořivých dílen nebyla úspěšná, ale podařilo se získat 90.000 Kč             

na obměnu knihovního systému. 

Kontroly a jejich výsledky 

V uplynulém roce kromě běžných finančních kontrol nařízených zřizovatelem         

proběhly dvě kontroly, a to z Všeobecné zdravotní pojišťovny a Okresní správy            

sociálního zabezpečení. Ani při jedné nebyly shledány žádné závady.  

Pravidelnou metodickou návštěvu knihovny provedly ředitelka a metodička MěK ve          

Svitavách. Ani touto kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Oceněna byla nová           

služba naší knihovny – půjčování deskových her. 
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Záměry a vize na další období 

V první polovině roku bude stěžejním úkolem převedení všech devíti již           

automatizovaných obecních knihoven do knihovního systému Koha. To bude         

obnášet mimojiné i školení knihovníků a následně, alespoň zpočátku, zintenzivnění          

spolupráce. V další fázi se pokusíme přesvědčit některé z dalších třinácti obcí,            

aby své knihovny automatizovaly,    

tzn. aby jejich knihovny měly     

elektronický katalog a knihy byly     

půjčovány (a i revidovány) pomocí     

knihovního systému.  

Díky tomu, že knihovna v     

uplynulém roce přešla na knihovní     

systém Koha, bude nyní možné ji po       

vyřešení technických obtíží   

bezplatně připojit do Centrálního    

portálu knihoven  

(www.knihovny.cz). 

Po úspěšném zavedení   

služby půjčování her bychom jejich     

nabídku chtěli rozšířit o Albitužky a      

tzv. “mluvící knihy”, uvažujeme také     

o vybudování lékotéky, tedy sbírky     

hraček a didaktických pomůcek    

sloužících k rozvíjení schopností dětí     

a uživatelů se zvláštními potřebami. 

Zahájíme kroky k vymalování    

interiéru knihovny a rádi bychom     

začali budovat databázi osobností    

moravskotřebovska.  

PF 2019 
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Fotopříloha 
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