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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ
ROK 2010
Zájem o knihovnu je stabilní, počet registrovaných čtenářů mírně stoupl.
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.
VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY
pondělí
11.45 – 14.00
úterý
8.00 – 11.00
11.45 – 17.00
středa
9.00 – 11.00
11.45 – 14.30
čtvrtek
8.00 – 11.00
11.45 – 15.45
Registrační poplatek na 12 měsíců od zaplacení činí: pro dospělé
pro děti do 15 let
Upomínky
DOSPĚLÍ a DĚTI

I.
II.
III.
dopis

100,50,-

pokuta +poštovné

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

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

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) – služba je zdarma, čtenář hradí poštovné Kč 40,- za
jeden svazek.V roce 2010 bylo vyřízeno 53 požadavků z knihoven ČR a 37 požadavků
z knihoven v regionu (bez poplatku – tj. Jičín). Tuto službu požadují především čtenáři, kteří
si při zaměstnání doplňují vzdělání. V roce 2010 poprvé využila jedna čtenářka služeb
zvukové knihovny V. Čtvrtka pro nevidomé. Půjčování zvukových dokumentů zajišťuje
uživatelce knihovnice při pravidelných cestách do Jičína.
Na nákup knih a časopisů bylo z městského rozpočtu uvolněno Kč 60 000,-. Nakoupeno
bylo za Kč 60 409,-, z toho bylo Kč 12 653,- na nákup časopisů. Přírůstek knih za rok 2010 je
625 kusů. Z toho bylo 360 knih nakoupeno z peněz města, 138 knih bylo knihovně darováno
od lidí a 127 bylo knihovně zapůjčeno na dobu neurčitou od pana Adama Hazdry jako Projekt
21, který je v příloze.
Také díky darům se obnovil knihovní fond o 4,8%. Vyřazeno bylo 221 zastaralých a
zničených svazků. Ve vyřazování zastaralých knih a knih duplicitních se bude pokračovat i
v dalším roce.
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 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.
Webové stránky podávají čtenářům aktuální informace. Do katalogu knihovny lze nahlédnout
z webových stránek knihovny www.knihovnaliban.wz.cz nebo přímo z
www.knihovna.liban.cz nebo ze stránek města www.mestoliban.cz, sekce knihovna.
Akce pro veřejnost
9. dubna 2010 - Pasování prvňáčků na rytíře čtenáře – ZŠ Libáň (10 dětí) a ZŠ Dětenice (5
dětí) s vystoupením Knižní kabaret pana Jana Petráše z Prahy – celkem 35 účastníků.
V říjnu výukové lekce práce s on-line katalogy knihoven pro 8. a 9. třídu ZŠ Libáň – 37
účastníků.
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Knihovnice se zúčastňuje pravidelných čtvrtletních porad a seminářů v 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 v nákladu cca
300 ks.
Nákup knihovního fondu (KF)
- rozpočet na nákup knih a časopisů
Kč 60 000,-- skutečné čerpání
Kč 60 409,-- předplatné 30 titulů novin a časopisů Kč 12 653,- z celkové sumy na nákup KF
(většina titulů objednána z remitendy za výhodnou cenu)

Přírůstek KF (př. č. 22295 - 22919)
dospělí
literatura naučná 157
beletrie
237
45
mládež
literatura naučná
beletrie
186
celkem
625

Úbytek KF (ú. č. 13270 -13491)
dospělí
literatura naučná
beletrie
mládež
literatura naučná
beletrie
celkem

68
131
12
10
221

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2010
literatura naučná
3 467
literatura krásná
9 444
CD-ROM
34
celkem
12945
Čtenáři
V roce 2010 bylo zaregistrováno celkem 220 čtenářů, z toho 63 dětí do 15 let. Knihovnu
navštívilo celkem 4 119 návštěvníků, z toho 838 bylo návštěvníků internetu. Webové stránky
knihovny navštívilo 15 125 uživatelů.
Výpůjčky
dospělí

literatura nauč.
beletrie
literatura nauč.
beletrie

1 649
5 325
mládež
483
1 427
celkem
10 992
- z celkového součtu je 2 108 výpůjček časopisů
Příjmy
registrační poplatky
upomínky
MVS
tisk
ostatní (burza knih)
celkem

(v Kč)
16 220,269,1 990,1 400,1 691,21 570,-

V Libáni 21. ledna 2011

Městská knihovna Libáň
Lucie Hlaváčková
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