HODNOCENÍ ČINNOSTI
MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ - ROK 2005
Požadavek na nákup knih pro rok 2005 byl Kč 75000,--, v březnu bylo z rozhodnutí
zastupitelstva bez přítomnosti knihovnice přiděleno pouze Kč 25000,--. Tato částka byla
vzhledem ke stále rostoucím cenám knih nevyhovující. Na žádost knihovnice navštívila rada
města knihovnu a obě strany prodiskutovaly vzniklou situaci (od ledna do března 2005 bylo
již utraceno Kč 16000,--). Rada města byla podrobně seznámena s činností knihovny a byl
zdůvodněn požadavek výše částky na nákup knih. Nedostatek nových knih by způsobil
pomalý, ale postupný útlum činnosti knihovny. Během roku byla přidělená částka
přehodnocena a vyčerpáno bylo skutečných Kč 56184,--.
Dále knihovna využívá nabídky z projektu „Česká knihovna“ – přírůstek knih v hodnotě Kč
2031,--.
MěK Jičín hradí servisní hodiny od firmy Kp-sys.
Rada města se domnívala, že knihovnice má práce málo a proto jí byla přidělena práce další –
Libáňské noviny (zajištění článků, grafická úprava, tisk, distribuce) od dubna 2005. Noviny
vychází pravidelně 4x ročně a vždy zaberou nejméně 1 týden práce. Za celý rok to znamená
jeden měsíc práce na Libáňských novinách a to znamená zpomalení knihovnických prací,
zejména retrokonverze.
Pro čtenáře jsou k dispozici 2 počítače, které přestávají technicky vyhovovat. Jeden z nich je
z r.1999 a pro současné potřeby je zastaralý. Oba jsou připojené k internetu, dále jsou
využívány pro on-line katalog a k multimediálním výukovým programům.
Další PC má k dispozici knihovnice ke katalogizaci, prosinci byl pořízen nový monitor a
vyřazen byl monitor z r. 1992.
V r. 2005 bylo žádáno o grant Ministerstvo informatiky ČR v Projektu internetizace knihoven.
V srpnu byla knihovna připojena k internetu (PIK). Cena se změnila ze stávajících Kč 62,-- na
Kč 10,-- za hodinu za použití PC. Internet je dostupný ve výpůjčních hodinách knihovny, po
dohodě s knihovnicí i mimo tyto hodiny.
Zájem o internet díky nízké ceně stoupl, přestože v Libáni je k dispozici vysokorychlostní
bezdrátový internet.
SLUŽBY KNIHOVNY
Výpůjční doba pro veřejnost je 17 hodin týdně.
Automatizace knihovnických činností - pokračuje retrokonverze, nejpozději do 30. 6. 2006
plánován přechod na automatizovaný výpůjční systém.
Výpůjční služby – celkově stoupl zájem o knihovnu a máme více přihlášených čtenářů. Počet
dětských čtenářů hodně ovlivňují učitelé (zadávají žákům – čtenářům referáty atd.).
Meziknihovní služby – zájem o službu je zejména z řad studentů, rezervace knih jsou
oznamovány sms nebo e-mailem, využívány jsou el. žádanky
Další služby – knihovnu navštěvují pravidelně žáci Zvláštní školy v Libáni se svým učitelem
a mohou si knihy vypůjčit na třídní průkaz.
Internet - na požádání jsou návštěvníci seznamováni s internetem a jeho používáním
Informace – vše o knihovně se zájemci dozví z vývěsní tabule na náměstí a z Libáňských
novin.
Pro kronikáře Libáně p. Kůtu je zajišťována výstřižková služba z Novin Jičínska, průběžně
knihovnice vyhledává na internetu vyhlášené granty, které by mohly být zajímavé pro Město
Libáň.

Akce pro veřejnost
- Březen – měsíc internetu – LANGmaster (vzdělávací jazykové programy),
GOPAS (samostudijní kursy počítačové gramotnosti), Lekce pro školy (on-line
katalog, vyhledávání), Libáň na internetu (info pro zájemce)
- Květinový den (květen) – organizace a propagace akce
- Pasování prvňáčku na čtenáře (červen) – pro žáky 1. tř. ZŠ Libáň a jejich rodiče
s představením dětského divadelního sboru Korálka z Dětenic
- Týden knihoven (říjen) – internet zdarma, lekce pro začátečníky „Nebojte se
internetu“, noví čtenáři zdarma, amnestie na upomínky, soubor sci-fi z MěK Jičín
- Bohumír Procházka a přátelé (říjen) – autorské čtení Literárního spolku Jičín
v rámci Týdne knihoven
- kulturně-vzdělávací akce pro školu a školku (13 besed)
- pravidelné měsíční exkurze tříd zvláštní školy (19 návštěv)
Knihovnice se zúčastňuje pravidelných čtvrtletních porad a seminářů v MěK Jičín, při zájezdu
na knižní veletrh Svět knihy v Praze v květnu 2005 byl doplněn knižní fond o nové knihy.
Kontakt s ostatními knihovnami regionu je zajištěn především e-mailem a většina informací
z knihovnictví je čerpána z internetu.
Registrační poplatek pro rok 2005
dospělí
Kč 50,-Kč 20,-děti
Upomínky
dospělí

I.
II.
III.
dopis

Kč 15,-Kč 22,-Kč 47,-Kč 87,--

Výpůjční doba

děti

( 8,- + 7,-)
(15,- + 7,-)
(25,- + 22,-)
(60,- + 27,-)

Kč 12,-Kč 17,-Kč 42,-Kč 72,--

úterý
středa, čtvrtek

Nákup KF
-

8.00 – 11. 30
10.00 – 11. 30

rozpočet na nákup knih i časopisů
skutečné čerpání
předplatné 18 titulů novin a časopisů

Přírůstek KF (př. č. 20670 - 20977)
dospělí
literatura naučná
67
beletrie
143
mládež
literatura naučná
25
beletrie
73
CD-ROM
2
celkem
310
Úbytek KF (ú. č. 12017-12052)
dospělí
literatura naučná
beletrie
mládež
literatura naučná
beletrie
celkem

3
29
1
3
36

( 5,- + 7,-)
(10,- + 7,-)
(20,- + 22,-)
(45,- + 27,-)
12.30 – 17.00
12.30 – 15.30

75000,-56184,--

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2005
dospělí
literatura nauč. 2529
beletrie
6485
mládež
literatura nauč.
512
beletrie
2881
CD-ROM
34
celkem
12441
Čtenáři
V r. 2005 bylo zaregistrováno celkem 252 čtenářů, z toho 83 dětí do 15 let. Knihovnu
navštívilo celkem 3392 návštěvníků.
Výpůjčky
dospělí

literatura nauč. 3423
beletrie
5412
mládež
literatura nauč. 1396
beletrie
2471
prezenční výpůjčky CD-ROM
89
celkem
12791
-

z celkového součtu je 2430 výpůjček novin a časopisů

Příjmy Městské knihovny Libáň (v Kč)
registrační poplatky
9520,-upomínky
624,-PC
525,-celkem
10669,-další příjmy
náhrady
415,50
internet
1294,-celkem
1709,50
Standardy veřejné knihovnické a informační služby
- porovnáním kritérií standardu s výsledky pověřených a profesionálních knihoven
Královéhradeckého kraje za rok 2004 byl zjištěn optimální stav vybavení a dostupnosti u 18%
profesionálních knihoven kraje a jednou z nich je i Městská knihovna Libáň (- zveřejněno
v knihovnicko-informačním zpravodaji Královéhradeckého kraje U NÁS).

V Libáni 26. ledna 2006

Městská knihovna Libáň
M. Petříčková

