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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ  

za ROK 2015 
  

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY  

       pondělí       zavřeno             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 2015 bylo vyřízeno 107 zaslaných požadavků a 8 obdržených 

požadavků z jiných knihoven. 

 

Na nákup knih a časopisů bylo z městského rozpočtu uvolněno Kč 74.708,–. Z toho byly 

nakoupeny také časopisy za Kč 4.750,–. Přírůstek knih za rok 2015 činil 479 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. 

 

Akce pro veřejnost – celkem se konalo 29 kulturních akcí a 4 vzdělávací akce.  

Byli pozvaní tito hosté: 

20. 1. 2015  Jiří Jůzl – cestopisná beseda Z Trutnova na Nový Zéland 

5. 2. 2015 Eliška Knížková – Za 28 dní napříč Amerikou 

3. 3. 2015 Božena Machová – prodejní výstava bižuterie  

12. 3. 2015 Libor Drahoňovský – cestopisná beseda Irán 

24. 4. 2015  MUDr. Vratislav Čermák – cestopisné povídání Vietnamská odysea 

8. 6. 2015 Honza Petráš – pasování prvňáků na rytíře-čtenáře knihovny 

15. 10. 2015  Petr Nazarov – cestopisná beseda Havajské ostrovy 

10. 11. 2015 Petr Kvarda a Pavel Chlum – cestopisná beseda Jordánsko 

Knihovnice se zúčastňuje pravidelných čtvrtletních porad a seminářů v MěK Jičín. 

 

Knihovnice má 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. 
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Nákup knihovního fondu (KF) 
- rozpočet na nákup knih a časopisů Kč 74.708,– 

- 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. 24510 – 24989) 

dospělí literatura naučná 110 

  beletrie 254 

mládež literatura naučná 8 

  beletrie 107 

celkem  479 

Úbytek KF (ú. č. 16064 – 16788 a 17090 

– 17138) 

dospělí literatura naučná 213 

  beletrie 520 

mládež literatura naučná 28 

  beletrie 12 

celkem  773 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 

literatura naučná  2.937  

literatura krásná  8.694 

CD-ROM  34 

celkem  11.665 

 

Čtenáři  

V roce 2015 bylo zaregistrováno celkem 192 čtenářů, z toho 72 dětí do 15 let. Knihovnu 

navštívilo celkem 5.255 uživatelů, 560 návštěvníků využilo internet. Webové stránky 

knihovny navštívilo 1.263 uživatelů. 

 

Výpůjčky    

dospělí literatura nauč. 732 

  beletrie 4.099 

mládež literatura nauč. 142 

  beletrie 581 

časopisy  1.239 

celkem  6.793 

 

Příjmy                            (v Kč) 

 registrační poplatky             14.020,– 

 upomínky                            580,– 

 pokuty  249,– 

       MVS                           1.650,– 

 tisk  1.992,– 

 ostatní (burza knih) 2.761,– 

 celkem  21.252,– 

 

 

 

V Libáni 15. ledna 2016 

   

 

 

    Městská knihovna Libáň 

                                                                       Lucie Hlaváčková 


