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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ
ROK 2009
V Městské knihovně v Libáni byl od 1. 9. 2009 snížen pracovní úvazek knihovnice
z rozhodnutí města z plného úvazku na 0,75 úvazku. Výpůjční hodiny zůstaly zachovány na
úkor času knihovnice na ostatní knihovnické práce. Paní Petříčková s rozhodnutím města
nesouhlasila a dala k 31. 10. 2009 výpověď. Od 1. 11. 2009 nastoupila nová knihovnice paní
Lucie Hlaváčková.
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
2009 ve stejné místnosti vždy v pondělí a ve středu úřadoval Finanční úřad Jičín, občané zde
mohli odevzdat svá daňová přiznání.
SLUŽBY KNIHOVNY
Výpůjční doba - do 1. 9. 2009 -19 půjčovních hodin:
úterý
8.00 – 11. 00
9.00 – 11. 00
středa, čtvrtek

12.00 – 17.00
12.00 – 15.30

- od 1. 9. 2009 do 1. 11. 2009 – 20 půjčovních hodin:
úterý
8.00 – 11. 00 12.00 – 17.00
9.00 – 11. 00 12.00 – 16.00
středa, čtvrtek
- od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2009 - 20,15 půjčovních hodin:
úterý
8.00 – 11. 00 11.45 – 17.00
9.00 – 11. 00 11.45 – 15.45
středa, čtvrtek
Výpůjční služby – zájem o knihovnu je stabilní, i když v r. 2009 klesl počet registrovaných
čtenářů o 10 v porovnání s r. 2008, počet výpůjček klesl především u naučné literatury.
Od 1. 9. 2009 se zvýšily ceny služeb v knihovně.
Registrační poplatek na 12 měsíců od zaplacení činí: pro dospělé
pro děti do 15 let

100,50,-

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,-)

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) – služba je zdarma, čtenář hradí poštovné
- od 1. 9. 2009 je Kč 40,- za jeden svazek
V roce 2009 bylo vyřízeno 74 požadavků z knihoven ČR a 63 požadavků z knihoven
v regionu (bez poplatku – tj. Jičín, Kopidlno a Vysoké Veselí). Tuto službu požadují
především čtenáři, kteří si při zaměstnání doplňují vzdělání.
Na nákup knih a časopisů bylo z městského rozpočtu uvolněno Kč 65 000,-. Nakoupeno bylo
za Kč 63 339,-, z toho bylo Kč 10 634,- na nákup časopisů. Knih bylo koupeno 327.

-1-

2009

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. 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.
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 nebo
přímo z www.knihovna.liban.cz nebo ze stránek města www.mestoliban.cz, sekce 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.
Webové stránky podávají čtenářům aktuální informace.
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
- „Putování po Indii“ (19. 2. 2009) – cestopisná přednáška pana Wernera Vybírala
z Lična s promítáním fotografií (obřadní síň MěÚ – 32 posluchačů)
- „Mariánská zahrada“ (2. 4. 2009) – přednášel ředitel Regionálního muzea a gelerie
v Jičíně Mgr. Jaromír Gottlieb - (obřadní síň MěÚ – 27 posluchačů)
- Pasování prvňáčků na čtenáře (20. 4. 2009) – s kulturním programem Jana Petráše
z Prahy a s dárky od nakladatelství Fragment. Pasování 25 dětí libáňské školy a dětí
ze školy Dětenice, celkem 60 účastníků.
- „Putování po Srí Lance“ (8. 10. 2009) – cestopisná přednáška pana Wernera
Vybírala z Lična s promítáním fotografií (obřadní síň MěÚ – 35 posluchačů)
- „Starej a blbej“ (26. 11. 2009) – autorské čtení pana Bohumíra Procházky (obřadní
síň MěÚ – 17 posluchačů)
- kulturně-vzdělávací akce pro školu a školku (besedy z vlastních zdrojů pro ZŠ
Libáň, MŠ Libáň -10 akcí)
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Knihovnice se zúčastňuje pravidelných čtvrtletních porad a seminářů v MěK Jičín.
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.
Nákup knihovního fondu (KF)
- rozpočet na nákup knih a časopisů
Kč 65 000,-- skutečné čerpání
Kč 63 339,-- předplatné 30 titulů novin a časopisů Kč 10 634,- z celkové sumy na nákup KF
(většina titulů objednána z remitendy za výhodnou cenu)

Přírůstek KF (př. č. 21968 - 22294)
dospělí
literatura naučná
68
beletrie
165
12
mládež
literatura naučná
beletrie
82
CD-ROM
0

Úbytek KF (ú. č. 13261 -13269)
dospělí
beletrie

9

celkem

9

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2009
dospělí
literatura nauč. 2745
beletrie
6355
mládež
literatura nauč.
600
beletrie
2816
CD-ROM
34
celkem
12550
Čtenáři
V r. 2009 bylo zaregistrováno celkem 212 čtenářů, z toho 58 dětí do 15 let. Knihovnu
navštívilo celkem 3 673 návštěvníků, z toho 661 bylo návštěvníků internetu. Webové stránky
knihovny navštívilo 19 631 uživatelů.
Výpůjčky
dospělí

literatura nauč. 1 543
beletrie
5 218
mládež
literatura nauč.
475
beletrie
1 885
prezenční výpůjčky CD-ROM
0
celkem
11 286
- z celkového součtu je 2 165 výpůjček
novin a časopisů
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Příjmy
registrační poplatky
upomínky
MVS
PC
ostatní
celkem

(v Kč)
13 130,-390,-1 700,-1 839,-716,-17 775,--

V Libáni 19. ledna 2010

Městská knihovna Libáň
Lucie Hlaváčková
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