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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ  

za ROK 2017 
  

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY  

       pondělí       zavřeno             12.00 – 17.00   

       úterý      8.00 – 11.00      12.00 – 15.00 

 středa    8.00 – 11.00      12.00 – 17.00 

 čtvrtek    8.00 – 11.00      12.00 – 15.00 

 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 2017 bylo vyřízeno 75 zaslaných požadavků a 4 obdržené požadavky 

z jiných knihoven. 

 

Na nákup knih a časopisů bylo z městského rozpočtu uvolněno Kč 48.217,–. Z toho byly 

nakoupeny také časopisy za Kč 5.410,–. Přírůstek knih za rok 2017 činil 429 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 Poznáváme svět! 

Jednalo se o cyklus besed, které se díky tomu, že jsme grant ve výši Kč 10.000,– získali, 

uskutečnily postupně během celého roku. Dále bylo žádáno o dotaci z programu VISK 3. 

Název projektu Verbis a Portaro – nový knihovnický systém pro vyšší a kvalitnější úroveň 

knihovnických služeb. Jednalo se o pořízením nového knihovního systému. Dotaci jsme 

získali ve výši Kč 39.000,–. Nový knihovnický program funguje od května 2017. 

 

Akce pro veřejnost – celkem se konalo 34 kulturních akcí, které navštívilo 1217 

návštěvníků. 

Kromě besed pořádaných knihovnicí pro školu a mateřskou školu se uskutečnily např. tyto 

akce: 

17.1. – Putování ostrovem Srí Lanka – cestopisná přednáška Pavla Chluma a Petra Kvardy 

21.2. – Severní Rusko – cestopisná přednáška Libora Drahoňovského 

29.3. – Anglie a Skotsko – cestopisná přednáška Elišky Knížkové 

15.5. – beseda se spsisovatelem Martinem Vopěnkou pro 4.-7. třídu ZŠ a MŠ Libáň 

http://www.knihovnaliban.webk.cz/
http://www.mestoliban.cz/
http://www.knihovnaliban.webk.cz/
http://www.mestoliban.cz/
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5. 6.  – pasování prvňáků na rytíře-čtenáře knihovny za účasti spisovatelky Ivany  

    Peroutkové 

22. 9.  – Umíme si vážit svobody? – beseda se senátorem Tomášem Czerninem 

2. 10.  – beseda Velikáni za zrcadlem se spisovatelkou Martinou Bittnerovou pro druhý  

    stupeň ZŠ a MŠ Libáň 

3. 10.  – West Canada a Alaska - cestopisná přednáška Jiřího Jůzla 

6. 11.  – přednáška Dany Šimkové o Marii Terezii pro druhý stupeň ZŠ a MŠ Libáň 

7. 11. – Z Indie do Evropy - cestopisná přednáška Pavla Dobrovského 

21. 11. – Jižní Afrika - cestopisná přednáška Petra Nazarova  

 

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, distribuce). Noviny vychází 4 x ročně v nákladu cca 250 ks. 

 

Revize knihovního fondu – během prosince proběhla v knihovně povinná revize knihovního 

fondu. Byly zrevidovány všechny knihy jak ve volném výběru, tak ve skladu. Všechny 

knihovní jednotky byly nalezeny. 

 

 

Nákup knihovního fondu (KF) 

- rozpočet na nákup knih a časopisů Kč 48.217,– 

- předplatné 17 titulů novin a časopisů   Kč   5.410,– z celkové sumy na nákup KF 

  (většina titulů objednána z remitendy za výhodnou cenu)  

 

Přírůstek KF (př. č. 25443 – 25871) 

dospělí literatura naučná 31 

  beletrie 262 

mládež literatura naučná 15 

  beletrie 121 

celkem  429 

Úbytek KF (ú. č. 17176 – 18346) 

dospělí literatura naučná 395 

  beletrie 551 

mládež literatura naučná 63 

  beletrie 162 

celkem  1171 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 

literatura naučná  2.571  

literatura krásná  8.433 

celkem  11.004 

 

Čtenáři  

V roce 2017 bylo zaregistrováno celkem 189 čtenářů, z toho 76 dětí do 15 let. Knihovnu 

navštívilo celkem 4.907 uživatelů, 222 návštěvníků využilo internet. Webové stránky 

knihovny navštívilo 1.052 uživatelů. 

 

Výpůjčky    

dospělí literatura nauč. 1.147 

  beletrie 7.663 

mládež literatura nauč. 277 

  beletrie 1.988 

časopisy  1.765 

celkem  12.840 
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Příjmy                            (v Kč) 

 registrační poplatky             12.430,– 

 upomínky                            120,– 

 pokuty  504,– 

 MVS                          1.320,– 

 tisk  1.386,– 

 ostatní (burza knih) 1.675,– 

 celkem  17.435,– 

 

 

 

V Libáni 18. ledna 2018 

   

 

 

    Městská knihovna Libáň 

                                                                       Lucie Hlaváčková 

 


