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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ  

za ROK 2014 
  

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 

 pátek  zavřeno  

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 2014 bylo vyřízeno 137 zaslaných požadavků a 8 obdržených 

požadavků z jiných knihoven. 

 

Na nákup knih a časopisů bylo z městského rozpočtu uvolněno Kč 67.291,–. Časopisy byly 

nakoupeny za Kč 5.646,–. Přírůstek knih za rok 2014 činil 447 svazků.  

 

Internet – internet je zdarma, placen je pouze tisk (Kč 4,–/A4 černobíle a Kč 8,– barevně).  

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 Sejdeme se 

v knihovně. Jednalo se o cyklus besed, které se díky tomu, že jsme grant ve výši Kč 9.000,– 

získali, uskutečnily postupně během celého roku. 

 

Akce pro veřejnost – celkem se konalo 30 kulturních akcí.  

Během celého roku probíhaly akce v rámci projektu Sejdeme se v knihovně. Konalo se: 

18. března jsme měli cestopisnou besedu o Podkarpatské Rusy s dlouholetým pracovníkem 

cestovní kanceláře CK Hoška–Tour Pavlem Bičištěm. 

11. dubna se žáci 2. a 3. třídy seznámily s kapříkem Metlíkem od Jana Opatřila. 

6. června proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na rytíře – čtenáře knihovny, na které byl 

pozván Marek Šolmes Srazil, který děti pasoval a představil jim svoje Pohádky do postýlky. 

9. října nám o auře a partnerských vztazích přednášel astrolog Milan Gelnar. 

13. října představila spisovatelka Petra Braunová svoje knihy o Kamile Moučkové a Nině 

Divíškové. 14. října pak besedovala s žáky ZŠ Libáň, s kterými měla 3 besedy. Téma bylo 

vybráno podle věku dětí.  

http://www.knihovnaliban.webk.cz/
http://www.mestoliban.cz/
http://www.knihovnaliban.webk.cz/
http://www.mestoliban.cz/
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18. listopadu nás cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum provedli od Karibiku k mayským 

pyramidám. 

4. prosince jsme s manželi Monikou a Jiří Vackovými projeli na kole Patagonii a Antarktidu. 

12. prosince se žáci 4.A seznámili s ilustracemi a knihami Renáty Fučíkové a žáci 7.A 

s nejstaršími Přemyslovci. 

Celý rok probíhala soutěž Lovci perel, do které se zapojilo 29 dětí. Celkem přečetly 263 knih, 

z kterých odevzdaly vyplněné hrací karty. Na konci roku pak proběhlo vyhodnocení 

nejlepších lovců a celý prosinec byl v knihovně obchůdek, v kterém mohly děti utratit 

vysoutěžené knihovnické peníze Moriony. 

Průběžně celý rok se v knihovně konaly besedy, především pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Libáň. 

 

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 67.291,– 

- předplatné 15 titulů novin a časopisů   Kč   5.646,– z celkové sumy na nákup KF 

  (většina titulů objednána z remitendy za výhodnou cenu)  

 

Přírůstek KF (př. č. 24062 – 24509) 

dospělí literatura naučná 87 

  beletrie 214 

mládež literatura naučná 10 

  beletrie 136 

celkem  447 

Úbytek KF (ú. č. 15804 – 16063) 

dospělí literatura naučná 13 

  beletrie 159 

mládež literatura naučná 3 

  beletrie 84 

celkem  259 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2014 

literatura naučná  3.060  

literatura krásná  8.865 

CD-ROM  34 

celkem  11.959 

 

Čtenáři  

V roce 2014 bylo zaregistrováno celkem 205 čtenářů, z toho 88 dětí do 15 let. Knihovnu 

navštívilo celkem 4.907 uživatelů, 601 návštěvníků využilo internet. Webové stránky 

knihovny navštívilo 1.107 uživatelů. 

 

Výpůjčky    

dospělí literatura nauč. 585 

  beletrie 4.393 

mládež literatura nauč. 91 

  beletrie 669 

celkem  6.393 

      z celkového součtu je 1.105 výpůjček časopisů   
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Příjmy                            (v Kč) 

 registrační poplatky             13.380,– 

 upomínky                            110,– 

 pokuty  319,– 

       MVS                           1.711,– 

 tisk  1.828,– 

 ostatní (burza knih) 2.287,– 

 celkem  19.635,– 

 

Provozní podmínky knihovny 

V letních měsících proběhla celková rekonstrukce budovy městského úřadu, v které sídlí 

i knihovna. Město získalo dotaci na výměnu oken a zateplení budovy. Rekonstrukce trvala 

čtyři měsíce. Přímý chod knihovny byl ovlivněn na 3 týdny, kdy se měnila okna v knihovně 

a v rámci zateplení budovy se v místnosti s volným výběrem knih pro dospělé otloukaly 

omítky ze třech stěn do výšky 1,5 m. Poté byly zdi opraveny a místnost celá vymalována. 2 

týdny z této doby proběhly o dovolené knihovnice, takže rekonstrukce chod knihovny 

ovlivnila co nejméně. 

 

 

 

V Libáni 26. ledna 2015   

 

 

 

    Městská knihovna Libáň 

                                                                       Lucie Hlaváčková 


