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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ  
za ROK 2012 

 

Zájem o knihovnu je stabilní.  
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  Kč 100,– 
                                                                                      pro děti do 15 let Kč   50,– 
Upomínky  

 DOSPĚLÍ a DĚTI pokuta +poštovné 

I. Kč   10,– nezasílá se   (10,– + 0) 
II. Kč   30,– (20,– + 10,–) 

III. Kč   70,– (34,– + 36,–) 
dopis Kč 110,– (52,– + 68,–) 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) – služba je zdarma, čtenář hradí poštovné Kč 40,– za 
jeden svazek. V roce 2012 bylo vyřízeno 50 požadavků. Tuto službu požadují především 
čtenáři, kteří si při zaměstnání doplňují vzdělání. I v roce 2012 využívá jedna čtenářka služeb 
zvukové knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně pro nevidomé. Půjčování zvukových dokumentů 
zajišťuje uživatelce knihovnice při pravidelných cestách do Jičína. 
Na nákup knih a časopisů bylo z městského rozpočtu uvolněno Kč 55.000,–. Nakoupeno 
bylo za Kč 56.112,–, z toho bylo Kč 4.750,– na nákup časopisů. Přírůstek knih za rok 2012 
činí 378 svazků. V listopadu proběhla dle zákona č. 257/2001 Sb., revize knihovního fondu. 
Při revizi bylo vyřazeno 1.816 opotřebených či zastaralých knihovních jednotek. Z tohoto 
důvodu došlo ke snížení stavu  knihovního fondu.   
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 www.knihovnaliban.webk.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.webk.cz  
nebo ze stránek města www.mestoliban.cz, sekce knihovna. 
VISK a jiné jednorázové dotace – Bylo zažádáno o dotaci z programu Knihovna 21. století, 
tematický okruh 3 – Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost na projekt Besedující knihovna. 
Jednalo se o cyklus besed, které se díky tomu, že jsme grant ve výši Kč 6.000,– získali, 
uskutečnily postupně během celého roku. 
Akce pro veřejnost – celkem se konalo 30 kulturních akcí.  
21. 3. 2012 – cestovatelská beseda Jiřího Máry pro dospělé o Japonsku  
18. 6. 2012 – pasování prvňáčků na rytíře–čtenáře knihovny ZŠ a MŠ Libáň za účasti Ivony  

          Březinové 
18. 6. 2012 – beseda Ivony Březinové Jak vzniká kniha pro 1. a 2. třídu ZŠ a MŠ Libáň 
18. 6. 2012 – beseda Ivony Březinové Holky (ale i kluci) na vodítku pro 8. A a 8. B ZŠ a MŠ  

          Libáň 
5. 10. 2012 – 2 besedy se Zdeňkem Ležákem o Histori počítačových her pro 7. A, 8. A a 9. A, 

           9. B a 3. P ZŠ a MŠ Libáň 
18. 10. 2012 – beseda pro dospělé se spisovatelkou Klárou Janečkovou 
Průběžně celý rok se v knihovně konaly besedy, především pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Libáň. 
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Čtenářská soutěž pro žáky 2. a 4. třídy ZŠ a MŠ Libáň s využitím Čtenářských pasů 
a závěrečným vyhodnocením s knižními dary na konci školního roku. 
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 4 x ročně v nákladu cca 
250 ks. 
 
Nákup knihovního fondu (KF) 
- rozpočet na nákup knih a časopisů Kč 50.000,– 
- skutečné čerpání   Kč 56.112,–  
- předplatné 15 titulů novin a časopisů   Kč   4.750,– z celkové sumy na nákup KF 
  (většina titulů objednána z remitendy za výhodnou cenu)  
 
Přírůstek KF (př. č. 23255 – 23634) 
dospělí literatura naučná 45 
  beletrie 166 
mládež literatura naučná 18 
  beletrie 149 
celkem  378 

Úbytek KF (ú. č. 13983 – 15798) 
dospělí literatura naučná 406 
  beletrie 908 
mládež literatura naučná 95 
  beletrie 407 
celkem  1.816 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2012 
literatura naučná  2.907  
literatura krásná  8.408 
CD-ROM  34 
celkem  11.349 
 
Čtenáři  
V roce 2012 bylo zaregistrováno celkem 204 čtenářů, z toho 71 dětí do 15 let. Knihovnu 
navštívilo celkem 4.514 uživatelů, 476 návštěvníků využilo internet. Webové stránky 
knihovny navštívilo 1.215 uživatelů. 
 
Výpůjčky    
dospělí literatura nauč. 748 
  beletrie 4.642 
mládež literatura nauč. 256 
  beletrie 937 
celkem  7.969 
      z celkového součtu je 1.386 výpůjček časopisů   
 
Příjmy                            (v Kč) 
 registrační poplatky             14.880,– 
 upomínky                           1.089,– 
       MVS                           1.315,– 
 tisk  708,– 
 ostatní (burza knih) 1.230,– 
 celkem  19.222,– 
 
V Libáni 18. ledna 2013  Městská knihovna Libáň 
                                                                       Lucie Hlaváčková 


