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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ
ROK 2008
V Městské knihovně v Libáni nejsou 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. V březnu
2008 ve stejné místnosti vždy v pondělí a ve středu úřadoval Finanční úřad Jičín, občané zde
mohli odevzdat svá daňová přiznání.
Poslední týden v červnu 2008 byla knihovna uzavřena z důvodu stavebních" úprav.
Sádrokartonem byly obloženy zdi v místnostech do náměstí a tím zmizely nevzhledné mokré
mapy na stěnách a zároveň byla celá knihovna po 15 letech vymalovaná. V dětském oddělení
byly navíc vyměněny žárovky za úsporné.
GRANTY
Na základě žádosti vypracované knihovnicí byla poskytnuta dotace Kč 54000,-- 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. Tato částka tvoří 70%
celkových nákladů na projekt, zbývajících 30%, tj. 23498,-- bylo poskytnuto z rozpočtu
Města Libáň. Celý projekt byl v srpnu úspěšně realizován v celkové hodnotě 77498,--.
SLUŽBY KNIHOVNY
Výpůjční doba – nejsou změny - 19 půjčovních hodin:
úterý
8.00 – 11. 00
9.00 – 11. 00
středa, čtvrtek

12.00 – 17.00
12.00 – 15.30

Výpůjční služby – zájem o knihovnu je celkem stabilní, i když v r. 2008 klesl počet
registrovaných čtenářů o 41 v porovnání s r. 2007, počet výpůjček klesl jen nepatrně.
Důvodem může být možná i zvýšení registračního poplatku (od 1.12.2007 navýšení o Kč 20,pro děti i dospělé). Knihovnu navštěvují všechny věkové kategorie i sezónní čtenáři.
Částka Kč 65000,-- na nákup knih a časopisů je dostatečná.
Automatizace knihovnických činností - knihovna je plně automatizovaná.
Realizací projektu z přidělené dotace v srpnu 2008 bylo dosaženo přechodu na dokonalejší
knihovní systém KpwinSQL. Systém KpwinSQL umožňuje uložení dat v podporovaném
formátu MARC21 a zároveň umožňuje i stahování a aktualizaci záznamů integrovaným
klientem Z39.50. Byl zakoupen nový počítač pro katalogizaci a výpůjční systém, nejstarší
počítač pro čtenáře byl vyřazen a nahrazen počítačem, který sloužil pro katalogizaci. Všechny
počítače jsou spojené do sítě (společně s městským úřadem) a ve všech je operační systém
Windows XP. Stávající knihovnický systém byl rozšířen o modul www katalogu a byl
zakoupen upgrade modulu revize pro SQL. Je třeba podotknout, že z finančních důvodů
knihovna přešla z plné neomezené verze programu na verzi AKV Mini II, což je
plnohodnotná verze pouze omezená počtem titulů do 20 tisíc. Knihovní fond se několik let
pohybuje mezi 12 a13 tisíci tituly, prostorové možnosti ani neumožňují rozšiřovat fond nad
20 tisíc titulů.
Největší přínos celé automatizace knihovny je ve zkvalitnění služeb čtenářům. Katalog
knihovny je vystaven na internetu, čtenáři knihovny mají možnost nahlédnout do svého
knihovního konta, mohou si dokumenty rezervovat i prolongovat. Ostatní uživatelé internetu
mohou v online katalogu libáňské knihovny vyhledávat podle různých kritérií.
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Přechodem na KpwinSQL se knihovna řadí mezi moderní knihovny a její dokumenty jsou
zpřístupněny všem zájemcům z řad veřejnosti i knihoven.
Do katalogu lze nahlédnout z webových stránek knihovny www.knihovnaliban.wz.cz, přímo z
www.knihovna.liban.cz nebo ze stránek města www.mestoliban.cz, sekce knihovna.
Meziknihovní výpůjční služby (MVS) – 56 vyřízených požadavků z knihoven ČR a 50
vyřízených požadavků z knihoven v regionu (bez poštovného – tj. Jičín, Kopidlno). Tuto
službu požadují především čtenáři, kteří si při zaměstnání doplňují vzdělání. Zájem o MVS
trvá, přestože čtenář za každý vyřízený požadavek zaplatí Kč 20,-- jako příspěvek na
poštovné. Pokud je kniha objednána z knihovny, která tuto službu účtuje, platí žádající čtenář
i tuto částku.
Revize – v roce 2008 byla dokončena revize knihovního fondu, která byla zahájena
v listopadu 2007. Revize byla zkomplikována přechodem na nový knihovní systém
KpwinSQL. Vzhledem k tomu byla provedena revize ve volném výběru, zbylý fond, který je
uložen ve skladu, byl fyzicky spočítán (sklad obsahuje 2236 knih. jednotek, které je nutné
vložit do programu KpwinSQL). Vyřazené knihovní jednotky byly odepsány v úbytkovém
seznamu a nabídnuty provozovatelům jiných knihoven, včetně školních v místě a okolí.
Následně byly nabídkové seznamy vyvěšeny na webových stránkách knihovny, odkaz byl
zveřejněn v elektronické konferenci KNIHOVNA.
Internet – internet je zdarma, placen je pouze tisk (Kč 4,--/ A4 černě a Kč 8,-- barevně). Na
požádání jsou zájemci seznamováni se základy práce na počítači, s internetem a e-mailem.
Knihovna byla od r. 2005 připojena k internetu přes PIK (Projekt internetizace knihoven
garantoval na 3 roky připojení zdarma) a od srpna 2008 je knihovna připojena rovněž zdarma
od místní firmy COMTEX NETWORK SYSTEMS jako lokální ISP pomocí moderní
bezdrátové technologie Wi-Fi.
Knihovna má vlastní webové stránky (šablona ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové) www.knihovnaliban.wz.cz, odkaz na ně je i na webu města www.mestoliban.cz .
S editací webových stránek jsou velké problémy, vkládaný text se upravuje podle svého a tím
se nad editací stránek stráví zbytečně mnoho času. Přes tyto problémy podávají webové
stránky čtenářům aktuální informace.
Další služby – knihovnu navštěvuje nepravidelně 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. Důležité informace o
knihovně, hlavně o konaných akcích, se zveřejňují i v regionální tisku Jičínský deník a Nové
noviny.
Akce pro veřejnost
- Březen – měsíc internetu
- Pasování prvňáčků na čtenáře (14.4.2008) – s doprovodným programem souboru
Studio Šrámkův dům Sobotka pod vedením Lady Blažejové a s dárky od
nakladatelství. Fragment. Pasování dětí libáňské školy a poprvé i dětí ze školy
Dětenice.
- Týden knihoven (říjen) – popularizace internetu „Vaše knihovna na internetu“,
„Lekce k on-line katalogu“, den otevřených dveří
- „Keňa trochu jinak“ (16.10.08) – setkání s Jaroslavem Záveským ze Psinic z
pohledu zdravotnického pracovníka s účastí 62 posluchačů v obřadní síni MěÚ Libáň,
promítání fotografií
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„Putování Novým Zélandem“ (11.12.087) – cestopisná přednáška pana Wernera
Vybírala z Lična s promítáním fotografií (obřadní síň MěÚ – 35 posluchačů)
kulturně-vzdělávací akce pro školu a školku (besedy z vlastních zdrojů pro ZŠ
Libáň, MŠ Libáň -9 akcí
2 vzdělávací lekce pro jednotlivce Učíme se internet

Knihovnice se zúčastňuje pravidelných čtvrtletních porad a seminářů v MěK Jičín - Novinky
informačních a vzdělávacích technologií, Benchmarking, Četba a čtenáři v ČR, Beseda s
malířem M.Ščigolem a návštěva jeho ateliéru v Železnici.
Dále knihovnice absolvovala seminář „Bezpečný internet“ v SVK Hradec Králové.
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 – na 12 měsíců od zaplacení
dospělí
děti do 15 let
sezónní čtenáři

70,-40,-40,--

Upomínky
DOSPĚLÍ a DĚTI

I.
II.
III.
dopis

pokuta +poštovné

Kč 10,-- nezasílá se
Kč 30,-Kč 70,-Kč 110,--

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

Nákup KF
- rozpočet na nákup knih a časopisů
Kč 65000,-- skutečné čerpání
Kč 65373,-- předplatné 25 titulů novin a časopisů (většina titulů objednána z remitendy za výhodnou cenu)

Přírůstek KF (př. č. 21611 - 21967)
dospělí
literatura naučná 109
beletrie
148
mládež
literatura naučná
20
beletrie
80
CD-ROM
0
celkem
357
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2008
literatura nauč. 2677
dospělí
beletrie
6190
mládež
literatura nauč.
588
beletrie
2734
CD-ROM
34
celkem
12223

-3-

Úbytek KF (ú. č. 12860 -13260)
dospělí
literatura naučná
beletrie
mládež
literatura naučná
beletrie

55
305
17
24

celkem

401
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Čtenáři
V r. 2008 bylo zaregistrováno celkem 222 čtenářů, z toho 71 dětí do 15 let. Knihovnu
navštívilo celkem 3936 návštěvníků, z toho 616 bylo návštěvníků internetu. Webové stránky
knihovny navštívilo 4786 uživatelů.
Výpůjčky
dospělí

literatura nauč. 3561
beletrie
5476
mládež
literatura nauč.
910
beletrie
2581
prezenční výpůjčky CD-ROM
0
celkem
12528
- z celkového součtu je 2142 výpůjček
novin a časopisů
Příjmy
registrační poplatky
upomínky, MVS
PC
náhrady
burza vyř.knih
dobr.vstupné „Keňa“
celkem

(v Kč)
13090,-2210,-1602,-718,-390,-626,-18636,--

Libáni 17. ledna 2009

Městská knihovna Libáň
M. Petříčková
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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ
ROK 2008
V Městské knihovně v Libáni nejsou 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. V březnu
2008 ve stejné místnosti vždy v pondělí a ve středu úřadoval Finanční úřad Jičín, občané zde
mohli odevzdat svá daňová přiznání.
Poslední týden v červnu 2008 byla knihovna uzavřena z důvodu stavebních" úprav.
Sádrokartonem byly obloženy zdi v místnostech do náměstí a tím zmizely nevzhledné mokré
mapy na stěnách a zároveň byla celá knihovna po 15 letech vymalovaná. V dětském oddělení
byly navíc vyměněny žárovky za úsporné.
GRANTY
Na základě žádosti vypracované knihovnicí byla poskytnuta dotace Kč 54000,-- 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. Tato částka tvoří 70%
celkových nákladů na projekt, zbývajících 30%, tj. 23498,-- bylo poskytnuto z rozpočtu
Města Libáň. Celý projekt byl v srpnu úspěšně realizován v celkové hodnotě 77498,--.
SLUŽBY KNIHOVNY
Výpůjční doba – nejsou změny - 19 půjčovních hodin:
úterý
8.00 – 11. 00
9.00 – 11. 00
středa, čtvrtek

12.00 – 17.00
12.00 – 15.30

Výpůjční služby – zájem o knihovnu je celkem stabilní, i když v r. 2008 klesl počet
registrovaných čtenářů o 41 v porovnání s r. 2007, počet výpůjček klesl jen nepatrně.
Důvodem může být možná i zvýšení registračního poplatku (od 1.12.2007 navýšení o Kč 20,pro děti i dospělé). Knihovnu navštěvují všechny věkové kategorie i sezónní čtenáři.
Částka Kč 65000,-- na nákup knih a časopisů je dostatečná.
Automatizace knihovnických činností - knihovna je plně automatizovaná.
Realizací projektu z přidělené dotace v srpnu 2008 bylo dosaženo přechodu na dokonalejší
knihovní systém KpwinSQL. Systém KpwinSQL umožňuje uložení dat v podporovaném
formátu MARC21 a zároveň umožňuje i stahování a aktualizaci záznamů integrovaným
klientem Z39.50. Byl zakoupen nový počítač pro katalogizaci a výpůjční systém, nejstarší
počítač pro čtenáře byl vyřazen a nahrazen počítačem, který sloužil pro katalogizaci. Všechny
počítače jsou spojené do sítě (společně s městským úřadem) a ve všech je operační systém
Windows XP. Stávající knihovnický systém byl rozšířen o modul www katalogu a byl
zakoupen upgrade modulu revize pro SQL. Je třeba podotknout, že z finančních důvodů
knihovna přešla z plné neomezené verze programu na verzi AKV Mini II, což je
plnohodnotná verze pouze omezená počtem titulů do 20 tisíc. Knihovní fond se několik let
pohybuje mezi 12 a13 tisíci tituly, prostorové možnosti ani neumožňují rozšiřovat fond nad
20 tisíc titulů.
Největší přínos celé automatizace knihovny je ve zkvalitnění služeb čtenářům. Katalog
knihovny je vystaven na internetu, čtenáři knihovny mají možnost nahlédnout do svého
knihovního konta, mohou si dokumenty rezervovat i prolongovat. Ostatní uživatelé internetu
mohou v online katalogu libáňské knihovny vyhledávat podle různých kritérií.
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Přechodem na KpwinSQL se knihovna řadí mezi moderní knihovny a její dokumenty jsou
zpřístupněny všem zájemcům z řad veřejnosti i knihoven.
Do katalogu lze nahlédnout z webových stránek knihovny www.knihovnaliban.wz.cz, přímo z
www.knihovna.liban.cz nebo ze stránek města www.mestoliban.cz, sekce knihovna.
Meziknihovní výpůjční služby (MVS) – 56 vyřízených požadavků z knihoven ČR a 50
vyřízených požadavků z knihoven v regionu (bez poštovného – tj. Jičín, Kopidlno). Tuto
službu požadují především čtenáři, kteří si při zaměstnání doplňují vzdělání. Zájem o MVS
trvá, přestože čtenář za každý vyřízený požadavek zaplatí Kč 20,-- jako příspěvek na
poštovné. Pokud je kniha objednána z knihovny, která tuto službu účtuje, platí žádající čtenář
i tuto částku.
Revize – v roce 2008 byla dokončena revize knihovního fondu, která byla zahájena
v listopadu 2007. Revize byla zkomplikována přechodem na nový knihovní systém
KpwinSQL. Vzhledem k tomu byla provedena revize ve volném výběru, zbylý fond, který je
uložen ve skladu, byl fyzicky spočítán (sklad obsahuje 2236 knih. jednotek, které je nutné
vložit do programu KpwinSQL). Vyřazené knihovní jednotky byly odepsány v úbytkovém
seznamu a nabídnuty provozovatelům jiných knihoven, včetně školních v místě a okolí.
Následně byly nabídkové seznamy vyvěšeny na webových stránkách knihovny, odkaz byl
zveřejněn v elektronické konferenci KNIHOVNA.
Internet – internet je zdarma, placen je pouze tisk (Kč 4,--/ A4 černě a Kč 8,-- barevně). Na
požádání jsou zájemci seznamováni se základy práce na počítači, s internetem a e-mailem.
Knihovna byla od r. 2005 připojena k internetu přes PIK (Projekt internetizace knihoven
garantoval na 3 roky připojení zdarma) a od srpna 2008 je knihovna připojena rovněž zdarma
od místní firmy COMTEX NETWORK SYSTEMS jako lokální ISP pomocí moderní
bezdrátové technologie Wi-Fi.
Knihovna má vlastní webové stránky (šablona ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové) www.knihovnaliban.wz.cz, odkaz na ně je i na webu města www.mestoliban.cz .
S editací webových stránek jsou velké problémy, vkládaný text se upravuje podle svého a tím
se nad editací stránek stráví zbytečně mnoho času. Přes tyto problémy podávají webové
stránky čtenářům aktuální informace.
Další služby – knihovnu navštěvuje nepravidelně 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. Důležité informace o
knihovně, hlavně o konaných akcích, se zveřejňují i v regionální tisku Jičínský deník a Nové
noviny.
Akce pro veřejnost
- Březen – měsíc internetu
- Pasování prvňáčků na čtenáře (14.4.2008) – s doprovodným programem souboru
Studio Šrámkův dům Sobotka pod vedením Lady Blažejové a s dárky od
nakladatelství. Fragment. Pasování dětí libáňské školy a poprvé i dětí ze školy
Dětenice.
- Týden knihoven (říjen) – popularizace internetu „Vaše knihovna na internetu“,
„Lekce k on-line katalogu“, den otevřených dveří
- „Keňa trochu jinak“ (16.10.08) – setkání s Jaroslavem Záveským ze Psinic z
pohledu zdravotnického pracovníka s účastí 62 posluchačů v obřadní síni MěÚ Libáň,
promítání fotografií
-2-

2008

-

„Putování Novým Zélandem“ (11.12.087) – cestopisná přednáška pana Wernera
Vybírala z Lična s promítáním fotografií (obřadní síň MěÚ – 35 posluchačů)
kulturně-vzdělávací akce pro školu a školku (besedy z vlastních zdrojů pro ZŠ
Libáň, MŠ Libáň -9 akcí
2 vzdělávací lekce pro jednotlivce Učíme se internet

Knihovnice se zúčastňuje pravidelných čtvrtletních porad a seminářů v MěK Jičín - Novinky
informačních a vzdělávacích technologií, Benchmarking, Četba a čtenáři v ČR, Beseda s
malířem M.Ščigolem a návštěva jeho ateliéru v Železnici.
Dále knihovnice absolvovala seminář „Bezpečný internet“ v SVK Hradec Králové.
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 – na 12 měsíců od zaplacení
dospělí
děti do 15 let
sezónní čtenáři

70,-40,-40,--

Upomínky
DOSPĚLÍ a DĚTI

I.
II.
III.
dopis

pokuta +poštovné

Kč 10,-- nezasílá se
Kč 30,-Kč 70,-Kč 110,--

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

Nákup KF
- rozpočet na nákup knih a časopisů
Kč 65000,-- skutečné čerpání
Kč 65373,-- předplatné 25 titulů novin a časopisů (většina titulů objednána z remitendy za výhodnou cenu)

Přírůstek KF (př. č. 21611 - 21967)
dospělí
literatura naučná 109
beletrie
148
mládež
literatura naučná
20
beletrie
80
CD-ROM
0
celkem
357
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2008
literatura nauč. 2677
dospělí
beletrie
6190
mládež
literatura nauč.
588
beletrie
2734
CD-ROM
34
celkem
12223
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Úbytek KF (ú. č. 12860 -13260)
dospělí
literatura naučná
beletrie
mládež
literatura naučná
beletrie

55
305
17
24

celkem

401

2008

Čtenáři
V r. 2008 bylo zaregistrováno celkem 222 čtenářů, z toho 71 dětí do 15 let. Knihovnu
navštívilo celkem 3936 návštěvníků, z toho 616 bylo návštěvníků internetu. Webové stránky
knihovny navštívilo 4786 uživatelů.
Výpůjčky
dospělí

literatura nauč. 3561
beletrie
5476
mládež
literatura nauč.
910
beletrie
2581
prezenční výpůjčky CD-ROM
0
celkem
12528
- z celkového součtu je 2142 výpůjček
novin a časopisů
Příjmy
registrační poplatky
upomínky, MVS
PC
náhrady
burza vyř.knih
dobr.vstupné „Keňa“
celkem

(v Kč)
13090,-2210,-1602,-718,-390,-626,-18636,--

Libáni 17. ledna 2009

Městská knihovna Libáň
M. Petříčková
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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ
ROK 2008
V Městské knihovně v Libáni nejsou 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. V březnu
2008 ve stejné místnosti vždy v pondělí a ve středu úřadoval Finanční úřad Jičín, občané zde
mohli odevzdat svá daňová přiznání.
Poslední týden v červnu 2008 byla knihovna uzavřena z důvodu stavebních" úprav.
Sádrokartonem byly obloženy zdi v místnostech do náměstí a tím zmizely nevzhledné mokré
mapy na stěnách a zároveň byla celá knihovna po 15 letech vymalovaná. V dětském oddělení
byly navíc vyměněny žárovky za úsporné.
GRANTY
Na základě žádosti vypracované knihovnicí byla poskytnuta dotace Kč 54000,-- 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. Tato částka tvoří 70%
celkových nákladů na projekt, zbývajících 30%, tj. 23498,-- bylo poskytnuto z rozpočtu
Města Libáň. Celý projekt byl v srpnu úspěšně realizován v celkové hodnotě 77498,--.
SLUŽBY KNIHOVNY
Výpůjční doba – nejsou změny - 19 půjčovních hodin:
úterý
8.00 – 11. 00
9.00 – 11. 00
středa, čtvrtek

12.00 – 17.00
12.00 – 15.30

Výpůjční služby – zájem o knihovnu je celkem stabilní, i když v r. 2008 klesl počet
registrovaných čtenářů o 41 v porovnání s r. 2007, počet výpůjček klesl jen nepatrně.
Důvodem může být možná i zvýšení registračního poplatku (od 1.12.2007 navýšení o Kč 20,pro děti i dospělé). Knihovnu navštěvují všechny věkové kategorie i sezónní čtenáři.
Částka Kč 65000,-- na nákup knih a časopisů je dostatečná.
Automatizace knihovnických činností - knihovna je plně automatizovaná.
Realizací projektu z přidělené dotace v srpnu 2008 bylo dosaženo přechodu na dokonalejší
knihovní systém KpwinSQL. Systém KpwinSQL umožňuje uložení dat v podporovaném
formátu MARC21 a zároveň umožňuje i stahování a aktualizaci záznamů integrovaným
klientem Z39.50. Byl zakoupen nový počítač pro katalogizaci a výpůjční systém, nejstarší
počítač pro čtenáře byl vyřazen a nahrazen počítačem, který sloužil pro katalogizaci. Všechny
počítače jsou spojené do sítě (společně s městským úřadem) a ve všech je operační systém
Windows XP. Stávající knihovnický systém byl rozšířen o modul www katalogu a byl
zakoupen upgrade modulu revize pro SQL. Je třeba podotknout, že z finančních důvodů
knihovna přešla z plné neomezené verze programu na verzi AKV Mini II, což je
plnohodnotná verze pouze omezená počtem titulů do 20 tisíc. Knihovní fond se několik let
pohybuje mezi 12 a13 tisíci tituly, prostorové možnosti ani neumožňují rozšiřovat fond nad
20 tisíc titulů.
Největší přínos celé automatizace knihovny je ve zkvalitnění služeb čtenářům. Katalog
knihovny je vystaven na internetu, čtenáři knihovny mají možnost nahlédnout do svého
knihovního konta, mohou si dokumenty rezervovat i prolongovat. Ostatní uživatelé internetu
mohou v online katalogu libáňské knihovny vyhledávat podle různých kritérií.
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Přechodem na KpwinSQL se knihovna řadí mezi moderní knihovny a její dokumenty jsou
zpřístupněny všem zájemcům z řad veřejnosti i knihoven.
Do katalogu lze nahlédnout z webových stránek knihovny www.knihovnaliban.wz.cz, přímo z
www.knihovna.liban.cz nebo ze stránek města www.mestoliban.cz, sekce knihovna.
Meziknihovní výpůjční služby (MVS) – 56 vyřízených požadavků z knihoven ČR a 50
vyřízených požadavků z knihoven v regionu (bez poštovného – tj. Jičín, Kopidlno). Tuto
službu požadují především čtenáři, kteří si při zaměstnání doplňují vzdělání. Zájem o MVS
trvá, přestože čtenář za každý vyřízený požadavek zaplatí Kč 20,-- jako příspěvek na
poštovné. Pokud je kniha objednána z knihovny, která tuto službu účtuje, platí žádající čtenář
i tuto částku.
Revize – v roce 2008 byla dokončena revize knihovního fondu, která byla zahájena
v listopadu 2007. Revize byla zkomplikována přechodem na nový knihovní systém
KpwinSQL. Vzhledem k tomu byla provedena revize ve volném výběru, zbylý fond, který je
uložen ve skladu, byl fyzicky spočítán (sklad obsahuje 2236 knih. jednotek, které je nutné
vložit do programu KpwinSQL). Vyřazené knihovní jednotky byly odepsány v úbytkovém
seznamu a nabídnuty provozovatelům jiných knihoven, včetně školních v místě a okolí.
Následně byly nabídkové seznamy vyvěšeny na webových stránkách knihovny, odkaz byl
zveřejněn v elektronické konferenci KNIHOVNA.
Internet – internet je zdarma, placen je pouze tisk (Kč 4,--/ A4 černě a Kč 8,-- barevně). Na
požádání jsou zájemci seznamováni se základy práce na počítači, s internetem a e-mailem.
Knihovna byla od r. 2005 připojena k internetu přes PIK (Projekt internetizace knihoven
garantoval na 3 roky připojení zdarma) a od srpna 2008 je knihovna připojena rovněž zdarma
od místní firmy COMTEX NETWORK SYSTEMS jako lokální ISP pomocí moderní
bezdrátové technologie Wi-Fi.
Knihovna má vlastní webové stránky (šablona ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové) www.knihovnaliban.wz.cz, odkaz na ně je i na webu města www.mestoliban.cz .
S editací webových stránek jsou velké problémy, vkládaný text se upravuje podle svého a tím
se nad editací stránek stráví zbytečně mnoho času. Přes tyto problémy podávají webové
stránky čtenářům aktuální informace.
Další služby – knihovnu navštěvuje nepravidelně 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. Důležité informace o
knihovně, hlavně o konaných akcích, se zveřejňují i v regionální tisku Jičínský deník a Nové
noviny.
Akce pro veřejnost
- Březen – měsíc internetu
- Pasování prvňáčků na čtenáře (14.4.2008) – s doprovodným programem souboru
Studio Šrámkův dům Sobotka pod vedením Lady Blažejové a s dárky od
nakladatelství. Fragment. Pasování dětí libáňské školy a poprvé i dětí ze školy
Dětenice.
- Týden knihoven (říjen) – popularizace internetu „Vaše knihovna na internetu“,
„Lekce k on-line katalogu“, den otevřených dveří
- „Keňa trochu jinak“ (16.10.08) – setkání s Jaroslavem Záveským ze Psinic z
pohledu zdravotnického pracovníka s účastí 62 posluchačů v obřadní síni MěÚ Libáň,
promítání fotografií
-2-
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„Putování Novým Zélandem“ (11.12.087) – cestopisná přednáška pana Wernera
Vybírala z Lična s promítáním fotografií (obřadní síň MěÚ – 35 posluchačů)
kulturně-vzdělávací akce pro školu a školku (besedy z vlastních zdrojů pro ZŠ
Libáň, MŠ Libáň -9 akcí
2 vzdělávací lekce pro jednotlivce Učíme se internet

Knihovnice se zúčastňuje pravidelných čtvrtletních porad a seminářů v MěK Jičín - Novinky
informačních a vzdělávacích technologií, Benchmarking, Četba a čtenáři v ČR, Beseda s
malířem M.Ščigolem a návštěva jeho ateliéru v Železnici.
Dále knihovnice absolvovala seminář „Bezpečný internet“ v SVK Hradec Králové.
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 – na 12 měsíců od zaplacení
dospělí
děti do 15 let
sezónní čtenáři

70,-40,-40,--

Upomínky
DOSPĚLÍ a DĚTI

I.
II.
III.
dopis

pokuta +poštovné

Kč 10,-- nezasílá se
Kč 30,-Kč 70,-Kč 110,--

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

Nákup KF
- rozpočet na nákup knih a časopisů
Kč 65000,-- skutečné čerpání
Kč 65373,-- předplatné 25 titulů novin a časopisů (většina titulů objednána z remitendy za výhodnou cenu)

Přírůstek KF (př. č. 21611 - 21967)
dospělí
literatura naučná 109
beletrie
148
mládež
literatura naučná
20
beletrie
80
CD-ROM
0
celkem
357
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2008
literatura nauč. 2677
dospělí
beletrie
6190
mládež
literatura nauč.
588
beletrie
2734
CD-ROM
34
celkem
12223
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Úbytek KF (ú. č. 12860 -13260)
dospělí
literatura naučná
beletrie
mládež
literatura naučná
beletrie

55
305
17
24

celkem

401

2008

Čtenáři
V r. 2008 bylo zaregistrováno celkem 222 čtenářů, z toho 71 dětí do 15 let. Knihovnu
navštívilo celkem 3936 návštěvníků, z toho 616 bylo návštěvníků internetu. Webové stránky
knihovny navštívilo 4786 uživatelů.
Výpůjčky
dospělí

literatura nauč. 3561
beletrie
5476
mládež
literatura nauč.
910
beletrie
2581
prezenční výpůjčky CD-ROM
0
celkem
12528
- z celkového součtu je 2142 výpůjček
novin a časopisů
Příjmy
registrační poplatky
upomínky, MVS
PC
náhrady
burza vyř.knih
dobr.vstupné „Keňa“
celkem

(v Kč)
13090,-2210,-1602,-718,-390,-626,-18636,--

Libáni 17. ledna 2009

Městská knihovna Libáň
M. Petříčková
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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ
ROK 2008
V Městské knihovně v Libáni nejsou 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. V březnu
2008 ve stejné místnosti vždy v pondělí a ve středu úřadoval Finanční úřad Jičín, občané zde
mohli odevzdat svá daňová přiznání.
Poslední týden v červnu 2008 byla knihovna uzavřena z důvodu stavebních" úprav.
Sádrokartonem byly obloženy zdi v místnostech do náměstí a tím zmizely nevzhledné mokré
mapy na stěnách a zároveň byla celá knihovna po 15 letech vymalovaná. V dětském oddělení
byly navíc vyměněny žárovky za úsporné.
GRANTY
Na základě žádosti vypracované knihovnicí byla poskytnuta dotace Kč 54000,-- 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. Tato částka tvoří 70%
celkových nákladů na projekt, zbývajících 30%, tj. 23498,-- bylo poskytnuto z rozpočtu
Města Libáň. Celý projekt byl v srpnu úspěšně realizován v celkové hodnotě 77498,--.
SLUŽBY KNIHOVNY
Výpůjční doba – nejsou změny - 19 půjčovních hodin:
úterý
8.00 – 11. 00
9.00 – 11. 00
středa, čtvrtek

12.00 – 17.00
12.00 – 15.30

Výpůjční služby – zájem o knihovnu je celkem stabilní, i když v r. 2008 klesl počet
registrovaných čtenářů o 41 v porovnání s r. 2007, počet výpůjček klesl jen nepatrně.
Důvodem může být možná i zvýšení registračního poplatku (od 1.12.2007 navýšení o Kč 20,pro děti i dospělé). Knihovnu navštěvují všechny věkové kategorie i sezónní čtenáři.
Částka Kč 65000,-- na nákup knih a časopisů je dostatečná.
Automatizace knihovnických činností - knihovna je plně automatizovaná.
Realizací projektu z přidělené dotace v srpnu 2008 bylo dosaženo přechodu na dokonalejší
knihovní systém KpwinSQL. Systém KpwinSQL umožňuje uložení dat v podporovaném
formátu MARC21 a zároveň umožňuje i stahování a aktualizaci záznamů integrovaným
klientem Z39.50. Byl zakoupen nový počítač pro katalogizaci a výpůjční systém, nejstarší
počítač pro čtenáře byl vyřazen a nahrazen počítačem, který sloužil pro katalogizaci. Všechny
počítače jsou spojené do sítě (společně s městským úřadem) a ve všech je operační systém
Windows XP. Stávající knihovnický systém byl rozšířen o modul www katalogu a byl
zakoupen upgrade modulu revize pro SQL. Je třeba podotknout, že z finančních důvodů
knihovna přešla z plné neomezené verze programu na verzi AKV Mini II, což je
plnohodnotná verze pouze omezená počtem titulů do 20 tisíc. Knihovní fond se několik let
pohybuje mezi 12 a13 tisíci tituly, prostorové možnosti ani neumožňují rozšiřovat fond nad
20 tisíc titulů.
Největší přínos celé automatizace knihovny je ve zkvalitnění služeb čtenářům. Katalog
knihovny je vystaven na internetu, čtenáři knihovny mají možnost nahlédnout do svého
knihovního konta, mohou si dokumenty rezervovat i prolongovat. Ostatní uživatelé internetu
mohou v online katalogu libáňské knihovny vyhledávat podle různých kritérií.
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Přechodem na KpwinSQL se knihovna řadí mezi moderní knihovny a její dokumenty jsou
zpřístupněny všem zájemcům z řad veřejnosti i knihoven.
Do katalogu lze nahlédnout z webových stránek knihovny www.knihovnaliban.wz.cz, přímo z
www.knihovna.liban.cz nebo ze stránek města www.mestoliban.cz, sekce knihovna.
Meziknihovní výpůjční služby (MVS) – 56 vyřízených požadavků z knihoven ČR a 50
vyřízených požadavků z knihoven v regionu (bez poštovného – tj. Jičín, Kopidlno). Tuto
službu požadují především čtenáři, kteří si při zaměstnání doplňují vzdělání. Zájem o MVS
trvá, přestože čtenář za každý vyřízený požadavek zaplatí Kč 20,-- jako příspěvek na
poštovné. Pokud je kniha objednána z knihovny, která tuto službu účtuje, platí žádající čtenář
i tuto částku.
Revize – v roce 2008 byla dokončena revize knihovního fondu, která byla zahájena
v listopadu 2007. Revize byla zkomplikována přechodem na nový knihovní systém
KpwinSQL. Vzhledem k tomu byla provedena revize ve volném výběru, zbylý fond, který je
uložen ve skladu, byl fyzicky spočítán (sklad obsahuje 2236 knih. jednotek, které je nutné
vložit do programu KpwinSQL). Vyřazené knihovní jednotky byly odepsány v úbytkovém
seznamu a nabídnuty provozovatelům jiných knihoven, včetně školních v místě a okolí.
Následně byly nabídkové seznamy vyvěšeny na webových stránkách knihovny, odkaz byl
zveřejněn v elektronické konferenci KNIHOVNA.
Internet – internet je zdarma, placen je pouze tisk (Kč 4,--/ A4 černě a Kč 8,-- barevně). Na
požádání jsou zájemci seznamováni se základy práce na počítači, s internetem a e-mailem.
Knihovna byla od r. 2005 připojena k internetu přes PIK (Projekt internetizace knihoven
garantoval na 3 roky připojení zdarma) a od srpna 2008 je knihovna připojena rovněž zdarma
od místní firmy COMTEX NETWORK SYSTEMS jako lokální ISP pomocí moderní
bezdrátové technologie Wi-Fi.
Knihovna má vlastní webové stránky (šablona ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové) www.knihovnaliban.wz.cz, odkaz na ně je i na webu města www.mestoliban.cz .
S editací webových stránek jsou velké problémy, vkládaný text se upravuje podle svého a tím
se nad editací stránek stráví zbytečně mnoho času. Přes tyto problémy podávají webové
stránky čtenářům aktuální informace.
Další služby – knihovnu navštěvuje nepravidelně 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. Důležité informace o
knihovně, hlavně o konaných akcích, se zveřejňují i v regionální tisku Jičínský deník a Nové
noviny.
Akce pro veřejnost
- Březen – měsíc internetu
- Pasování prvňáčků na čtenáře (14.4.2008) – s doprovodným programem souboru
Studio Šrámkův dům Sobotka pod vedením Lady Blažejové a s dárky od
nakladatelství. Fragment. Pasování dětí libáňské školy a poprvé i dětí ze školy
Dětenice.
- Týden knihoven (říjen) – popularizace internetu „Vaše knihovna na internetu“,
„Lekce k on-line katalogu“, den otevřených dveří
- „Keňa trochu jinak“ (16.10.08) – setkání s Jaroslavem Záveským ze Psinic z
pohledu zdravotnického pracovníka s účastí 62 posluchačů v obřadní síni MěÚ Libáň,
promítání fotografií
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2008

-

„Putování Novým Zélandem“ (11.12.087) – cestopisná přednáška pana Wernera
Vybírala z Lična s promítáním fotografií (obřadní síň MěÚ – 35 posluchačů)
kulturně-vzdělávací akce pro školu a školku (besedy z vlastních zdrojů pro ZŠ
Libáň, MŠ Libáň -9 akcí
2 vzdělávací lekce pro jednotlivce Učíme se internet

Knihovnice se zúčastňuje pravidelných čtvrtletních porad a seminářů v MěK Jičín - Novinky
informačních a vzdělávacích technologií, Benchmarking, Četba a čtenáři v ČR, Beseda s
malířem M.Ščigolem a návštěva jeho ateliéru v Železnici.
Dále knihovnice absolvovala seminář „Bezpečný internet“ v SVK Hradec Králové.
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 – na 12 měsíců od zaplacení
dospělí
děti do 15 let
sezónní čtenáři

70,-40,-40,--

Upomínky
DOSPĚLÍ a DĚTI

I.
II.
III.
dopis

pokuta +poštovné

Kč 10,-- nezasílá se
Kč 30,-Kč 70,-Kč 110,--

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

Nákup KF
- rozpočet na nákup knih a časopisů
Kč 65000,-- skutečné čerpání
Kč 65373,-- předplatné 25 titulů novin a časopisů (většina titulů objednána z remitendy za výhodnou cenu)

Přírůstek KF (př. č. 21611 - 21967)
dospělí
literatura naučná 109
beletrie
148
mládež
literatura naučná
20
beletrie
80
CD-ROM
0
celkem
357
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2008
literatura nauč. 2677
dospělí
beletrie
6190
mládež
literatura nauč.
588
beletrie
2734
CD-ROM
34
celkem
12223
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Úbytek KF (ú. č. 12860 -13260)
dospělí
literatura naučná
beletrie
mládež
literatura naučná
beletrie

55
305
17
24

celkem

401

2008

Čtenáři
V r. 2008 bylo zaregistrováno celkem 222 čtenářů, z toho 71 dětí do 15 let. Knihovnu
navštívilo celkem 3936 návštěvníků, z toho 616 bylo návštěvníků internetu. Webové stránky
knihovny navštívilo 4786 uživatelů.
Výpůjčky
dospělí

literatura nauč. 3561
beletrie
5476
mládež
literatura nauč.
910
beletrie
2581
prezenční výpůjčky CD-ROM
0
celkem
12528
- z celkového součtu je 2142 výpůjček
novin a časopisů
Příjmy
registrační poplatky
upomínky, MVS
PC
náhrady
burza vyř.knih
dobr.vstupné „Keňa“
celkem

(v Kč)
13090,-2210,-1602,-718,-390,-626,-18636,--

Libáni 17. ledna 2009

Městská knihovna Libáň
M. Petříčková
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