HODNOCENÍ ČINNOSTI
MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ
ROK 2007
V Městské knihovně v Libáni nejsou žádné organizační ani personální změny.
V kanceláři knihovny se samostatným vchodem je přechodně (neoficiálně) zřízena v období
žádostí kancelář Úřadu práce – dávky státní sociální podpory, kontaktní místo Kopidlno,
pracovnice Michaela Havelková. Jedná se o několik dní za rok – úterý 8-12 hod.
Pro čtenáře jsou k dispozici 2 počítače, počítač pro uživatele z r. 1999 byl vyměněn za počítač
z r. 2006 (převod z města), v knihovně dále pro uživatele zůstává 1 starý počítač (upgrade
2001), oba jsou připojené k internetu, na jednom z nich je čtenářům k dispozici katalog
knihovního fondu. Problém způsobuje spojení počítačů do sítě, protože na dvou PC je
operační systém Windows 98 a na nejnovějším je Windows XP. Další problém vznikl s CDROM, které knihovna vlastní ve fondu a které využívaly děti ke výukovým hrám. Tyto CDROM pracují pod operačním systémem Windows 95,98. Starý počítač je nezvládne pro
nedostatek paměti a na novém je operační systém Windows XP.
GRANTY
V prosinci byla odeslána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven
Ministerstva kultury ČR na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) pro rok 2008, projekt Zpřístupnění a
prezentace informačních dokumentů. Cílem projektu je přechod knihovnického programu
z Kpwin na Kpwin SQL, vystavení katalogu knihovny na internetu a nákup nového počítače.
To vše v hodnotě Kč 77500,-- (z toho dotace Kč 54200,-- a podíl města 30% Kč 23300,--)
SLUŽBY KNIHOVNY
Výpůjční doba – nejsou změny - 19 půjčovních hodin:
úterý
8.00 – 11. 00
středa, čtvrtek
9.00 – 11. 00

12.00 – 17.00
12.00 – 15.30

Výpůjční služby – zájem o knihovnu je celkem stabilní, knihovnu navštěvují všechny věkové
kategorie, chalupáři a sezónní čtenáři.
Od prosince 2007 je v platnosti nový ceník služeb (do pokut za upomínky se promítlo zvýšení
poštovného) a nový systém zasílání upomínek. První upomínka se čtenáři nebude zasílat,
čtenář pokutu zaplatí při překročení výpůjční doby, 2. a další upomínky budou čtenáři
zasílány poštou. Registrační poplatky byly z podnětu zastupitelstva zvýšeny od 1.12.2007 a
jsou vybírány na 12 měsíců.
Částka Kč 50000,-- na nákup knih a časopisů je vzhledem ke zvyšování cen knih
nedostatečná. V návrhu rozpočtu na r. 2008 bylo žádáno Kč 65000,-- i kvůli zvýšení sazby
DPH u knih a časopisů.
Automatizace knihovnických činností - knihovna má automatizovaný výpůjční systém.
Stávající problémy se současným programem (časté zamrzání programu díky indexovým
souborům) by měl vyřešit přechod na Kpwin SQL. V r. 2007 už nebyly servisní hodiny firmy
Kp-sys placeny MěK Jičín.
Meziknihovní služby – zájem o MVS opět stoupl - 69 vyřízených požadavků ze 70 žádostí
(zájem mají zejména čtenáři, kteří si při zaměstnání doplňují vzdělání). Tato služba zůstává
nadále pro čtenáře zdarma, ale od prosince 2007 čtenář přispívá na poštovné Kč 20,-- za
každou zaslanou knihu.

Revize – v listopadu byla za pomoci pracovnic regionálního oddělení z MěK Jičín (D.
Michlová, L. Knapová) zahájena plánovaná revize knihovního fondu. Revidován byl ve dnech
16. – 26. listopadu volný výběr a část skladu v rozsahu 10220 knihovních jednotek, revize
skladu bude dokončena v r. 2008. Z časových důvodů byla zapsána do úbytku jen část
vyřazených knih, vyřazování bude dokončeno v r. 2008. Fond byl revidován
automatizovaným systémem Kpwin – modul Revize.
Internet – počet zájemců o internet stoupl, internet je zdarma, placen je pouze tisk Kč 4,--/
A4 černě. Knihovna je připojena k internetu přes PIK (Projekt internetizace knihoven
garantoval na 3 roky připojení zdarma a nyní do konce r. 2008) od srpna 2005 – bez
připomínek. Na požádání jsou zájemci seznamováni se základy práce na počítači, s internetem
a e-mailem.
Knihovna má vlastní jednoduché webové stránky díky šabloně ze Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové www.knihovnaliban.wz.cz, odkaz na ně je i na webu města
www.mestoliban.cz
Další služby – knihovnu navštěvuje pravidelně jednou za měsíc praktická třída ZŠ Libáň
v rámci vyučování, Knihy si mohou vypůjčit na třídní průkaz.
Informace – vše o knihovně se zájemci dozví z vývěsní skříňky na náměstí a z Libáňských
novin, z webových stránek, případně z hlášení místního rozhlasu.
Akce pro veřejnost
- Březen – měsíc internetu
- Hubnutí bez trápení (březen) – přednáška s L. Náměstkovou
- Květinový den (květen) – organizace a propagace akce ve spolupráci se ZŠ Libáň
- Pasování prvňáčků na čtenáře (duben) – s doprovodným programem souboru
Korálka Dětenice a s dárky od nakladatelství. Fragment
- Týden knihoven (říjen) – lekce pro začátečníky „Nebojte se internetu“, amnestie na
upomínky
- Petra Braunová (12.10.07) – setkání autorky se 4. a 5. tř. ZŠ
- Irena Fuchsová (4.11.07) – setkání autorky se čtenáři
- kulturně-vzdělávací akce pro školu a školku (besedy z vlastních zdrojů pro ZŠ
Libáň, MŠ Libáň, ZŠ Veliš, ZŠ Dětenice (21 akce)
Knihovnice se zúčastňuje pravidelných čtvrtletních porad a seminářů v MěK Jičín. Dále
knihovnice absolvovala školení v Národní knihovně v Praze (Grafické programy –
CorelDraw).
Kontakt s ostatními knihovnami regionu je zajištěn především e-mailem a většina informací
z knihovnictví je čerpána z internetu. Knihovna je metodicky vedena MěK Jičín.
Pro kronikáře Libáně p. Kůtu knihovnice zajišťuje výstřižkovou službu z Jičínského deníku.
Dále má knihovnice na starosti Libáňské noviny (zajištění článků ve spolupráci s redakční
radou, sestavení, grafická úprava, tisk, distribuce). Noviny vychází 4x ročně.
Registrační poplatek

dospělí
děti do 15 let
sezónní čtenáři

1.1.2007
– 30.11.2007
50,-20,-25,--

od 1.12.2007
70,-40,-40,--

Upomínky 1.1.2007 – 30.11.2007
DOSPĚLÍ

I.
II.
III.
dopis

Kč 15,-Kč 22,-Kč 47,-Kč 87,--

pokuta
+poštovné

DĚTI

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

Kč 12,-Kč 17,-Kč 42,-Kč 72,--

pokuta
+poštovné

( 5,- + 7,-)
(10,- + 7,-)
(20,- + 22,-)
(45,- + 27,-)

Upomínky od 1.12.2007
DOSPĚLÍ a DĚTI

I.
II.
III.
dopis

Kč 10,-Kč 30,-Kč 70,-Kč 110,--

pokuta +poštovné

nezasílat

(10,- + 0,-)
(20,- + 10,-)
(34,- + 36,-)
(52,- + 68,-)

Nákup KF
- rozpočet na nákup knih a časopisů
Kč 50000,-- skutečné čerpání
Kč 51137,-- (navýšeno o náhrady za ztracené knihy)
- předplatné 21 titulů novin a časopisů

Přírůstek KF (př. č. 20321 - 21610)
dospělí
literatura naučná
75
beletrie
109
40
mládež
literatura naučná
beletrie
66
CD-ROM
0
celkem
290
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2007
dospělí
literatura nauč. 2623
beletrie
6347
mládež
literatura nauč.
585
beletrie
2678
CD-ROM
34
celkem
12267
Výpůjčky
dospělí

literatura nauč. 3411
beletrie
6066
mládež
literatura nauč.
908
beletrie
2427
prezenční výpůjčky CD-ROM
0
celkem
12812
- z celkového součtu je 2059 výpůjček
novin a časopisů
Libáni 17. ledna 2008

Úbytek KF (ú. č. 12561-12859)
dospělí
literatura naučná
beletrie
mládež
literatura naučná
beletrie

29
266
1
3

celkem

299

Čtenáři
V r. 2007 bylo zaregistrováno celkem 263
čtenářů, z toho 89 dětí do 15 let. Knihovnu
navštívilo celkem 4035 návštěvníků, z toho
438 bylo návštěvníků internetu.
Příjmy
registrační poplatky
upomínky
PC
náhrady
celkem

(v Kč)
10465,-985,-999,-1146,-13595,--

Městská knihovna Libáň
M. Petříčková

