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HODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ  

za ROK 2018 
  

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      

II. Kč   30,–  

III. Kč   70,–  

IV. Kč 110,–  

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) – služba je zdarma, čtenář hradí poštovné Kč 40,– za 

jeden svazek. V roce 2018 bylo vyřízeno 50 zaslaných požadavků a 3 obdržené požadavky 

z jiných knihoven. 

 

Na nákup knih a časopisů bylo z městského rozpočtu uvolněno Kč 69.980,–. Z toho byly 

nakoupeny také časopisy za Kč 9.015,–. Přírůstek knih za rok 2018 činil 508 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 „Má vlast“. Získala 

dotaci ve výši 28000,- Kč. Projekt byl zaměřen na oslavy 100. výročí vzniku samostatného 

Československého státu tematicky pojatý podle Smetanova cyklu symfonických básní Má 

vlast. Pořady byly věnovány významným osobnostem, institucím nebo památkám či přírod-

ním krásám, které utvářejí pocit sounáležitosti k české zemi a vlastenectví. 

 

Akce pro veřejnost – celkem se konalo 29 kulturních akcí, které navštívilo 811 návštěvníků 

a 7 vzdělávacích akcí, které navštívilo 84 účastníků. 

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

akce: 

V lednu nám hebraistka Tereza Dubinová, PhD., osvětlila, kdo se může označovat za 

„Spravedlivého mezi národy“ a připomněli jsme si osvobození koncentračního tábora 

v Osvětimi Rudou armádou v lednu 1945. 

V únoru nám o záhadách nově objevených pyramid v Bosně vyprávěl Ing. Jiří Voňka. 

http://www.knihovnaliban.webk.cz/
http://www.mestoliban.cz/
http://www.knihovnaliban.webk.cz/
http://www.mestoliban.cz/
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Vojenský historik plk. Eduard Stehlík nám připomněl významné mezníky vzniku 

samostatného československého státu. 

V březnu k nám přijela zavzpomínat na bratry Čapky paní Zdenka Procházková, pořad 

moderoval Václav Žmolík.  

Také jsme s Jiří Kalátem procestovali Izrael. 

V dubnu jsme při autorském čtení Václava Větvičky poznali řeku Vltavu od pramene až po 

soutok s Labem. 

V květnu jsme vzpomínali s českou herečkou Marií Tomášovou nad knihou „Věřit napsaným 

slovům“. 

V červnu se svého slavnostního pasování na rytíře – čtenáře knihovny Libáň dočkali noví 

čtenáři z 1. třídy. Děti pasoval starosta města Libáň za kytarového doprovodu Marka Šolmese 

Srazila, který předtím děti pobavil svým veselým autorským čtením z knížky Pohádky do 

postýlky. 

O České filharmonii jsme si v říjnu povídali s jejím sólistou na trubku Miroslavem Kejmarem 

a poslechli si i ukázky hry na čtyři druhy trubek. 

Hlavní oslava 100. výročí vzniku ČR se uskutečnila v říjnu vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ 

Libáň, po kterém následoval koncert uměleckého souboru Musica Bohemica národních písní. 

Ještě v říjnu jsme v bonusovém historicko-cestovatelském pořadu „Tam, kde kvetou vlčí 

máky“ poznali bojiště ve Verdunu a Vouziers z vyprávění Mudr. Viléma Hofmana, Ing. 

Pavlíny Kaprasové a Ing. Jiřím Sobotkou. 

V listopadu jsme si s historikem doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D., pracovníkem 

Historického ústavu Akademie věd, připomněli dějiny našeho státu ve 20. století v kontextu 

česko-německých vztahů a vztahu státu a církve.  

Také jsme stihli s cestovatelem Petrem Nazarovem procestovat Nový Zéland. 

V prosinci jsme se s cestovateli Petrem Kvardou a Pavlem Chlumem ohřáli při putování po 

Zanzibaru a Tanzánském safari. 

 

Knihovna se v tomto roce poprvé zapojila do projektu VU3V (Virtuální univerzita třetího 

věku), začala zimním semestrem. Přihlásilo se 12 seniorů, téma výuky bylo Etika jako 

východisko z krize společnosti. Scházeli jsme se jednou za čtrnáct dní v pondělí od října do 

prosince. 

 

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. 

 

 

Nákup knihovního fondu (KF) 

- rozpočet na nákup knih a časopisů Kč 69.980,– 

- předplatné 17 titulů novin a časopisů   Kč   9.015,– z celkové sumy na nákup KF 

  (většina titulů objednána z remitendy za výhodnou cenu)  

 

Přírůstek KF (př. č. 25872 – 26379) 

dospělí literatura naučná 83 

  beletrie 303 

mládež literatura naučná 13 

  beletrie 109 

celkem  508 

Úbytek KF (ú. č. 18347 – 18360) 

dospělí literatura naučná 2 

  beletrie 6 

mládež literatura naučná 1 

  beletrie 5 

celkem  14 
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Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 

literatura naučná  2.664  

literatura krásná  8.834 

celkem  11.498 

 

Čtenáři  

V roce 2018 bylo zaregistrováno celkem 173 čtenářů, z toho 61 dětí do 15 let. Knihovnu 

navštívilo celkem 5.980 uživatelů, 280 návštěvníků využilo internet. Webové stránky 

knihovny navštívilo 1.033 uživatelů. 

 

Výpůjčky    

dospělí literatura nauč. 1.661 

  beletrie 8.924 

mládež literatura nauč. 367 

  beletrie 2.787 

časopisy  1.980 

celkem  15.719 

 

 

 

Příjmy                            (v Kč) 

 registrační poplatky             12.340,– 

 upomínky                            70,– 

 pokuty  60,– 

 MVS                          1.120,– 

 tisk  2.316,– 

 ostatní (burza knih) 10.990,– 

 celkem  26.896,– 

 

 

 

V Libáni 17. ledna 2019 

   

 

 

    Městská knihovna Libáň 

                                                                       Lucie Hlaváčková 

 


