Zpráva o činnosti Obecní knihovny v Opatovicích n/L
za rok 2010

1. Knihovnu v Opatovicích n/L vede 30 let Věra Pečenková, která pracovala na plný
úvazek, který kromě péče o knihovnu zahrnoval práci kulturní pracovnice, péči
o stavební archív a do září 1x týdně službu v pokladně obecního úřadu.
Pro veřejnost byla knihovna otevřena 2 x týdně a to v pondělí od 13 – 18h, ve středu
od 14 – 20h, tj.11 h týdně, od října i ve čtvrtek od 13 – 18 h, tj. 16 h týdně.
Během roku bylo pro veřejnost otevřeno 93 x a půjčilo se 7 342 knihovních jednotek.
2. V roce 2010 měla ObK 244 čtenářů, z toho 109 dětí. Navštívilo ji 1 324
návštěvníků. Virtuálních návštěv na webových stránkách knihovny bylo 1 190.
Internet v knihovně využilo 45 návštěvníků.
3. Knihovna nabízela čtenářům 16 časopisů. Vypůjčilo se jich 846. Periodika tvoří
12% výpůjček.
4. Ve fondu ObK je 11 064 knihovních jednotek. Přibylo 331 knih a odepsalo se
1637 zastaralých a poškozených knih. S odpisem těchto knih pomáhala knihovnici
praktikantka ze střední školy.
Na nákup knih obec přispěla částkou 44 380,-Kč, za kterou se nakoupilo 267 knih,
64 knih dostala knihovna darem od Ministerstva kultury a od čtenářů. Časopisy se
nakoupily za částku 5 006,-Kč. Místní sponzor hradil předplatné 1 časopisu.
Na poplatcích a upomínkách vybrala knihovna 9 919,-Kč.
5. Knihovnu navštívily děti z MŠ a byly seznámeny se vznikem knihy a funkcí
knihovny. V květnu proběhl šestý úspěšný ročník „Pasování prvňáčků,“ který
navštívili i rodiče a setkal se opět s kladným ohlasem.
6. Během školního roku byly do mateřské školy pravidelně dodávány knižní soubory
a všechny děti z předškolního oddělení si je ze školky půjčovaly domů.
7. Obecní knihovna v Opatovicích n/L ukončila v roce 2007 regionální činnost, v roce
2010 bylo z Obecní knihovny v Hrobicích vráceno cca 1300 knih, ale několik knih tam
ještě zůstalo.
V opatovické knihovně naopak zatím zůstává 768 nových knih regionálního fondu,
zapůjčeného Krajskou knihovnou Pardubice.
8. Knihovnice se pravidelně zúčastňovala důležitých metodických porad Krajské
knihovny Pardubice a také školení, které ke své práci potřebuje.
9. V knihovně jsou 4 počítače, všechny jsou připojeny k internetu, od poloviny roku
přes optický kabel. Tři využívají čtenáři. Čtenářské počítače jsou ale zastaralé a
neposkytují již přiměřený uživatelský komfort. Kromě počítačů mohou návštěvníci
využít černobílou a barevnou tiskárnu, scanner, sluchátka a webovou kameru.
Knihovna má vlastní webové stránky: www.knihovna-opatovice-nad-labem.virt.cz.

Na těchto stránkách je k dispozici také on-line katalog.Od 1.10. je knihovna napojena
na knihovnický systém Clavius REKS,kde na adrese: http://katalog.kkpce.cz/katalog
může čtenář získat přehled o knihovním fondu Obecní knihovny Opatovice n/L
a dalších 64 knih regionu a časem i přehled o svém čtenářském účtu.
V Claviu REKS má naše knihovna již 9 113 svazků knih, tj. 82% celého fondu a 90%
volného výběru.
O své činnosti informuje knihovna místní obyvatele také na webových stránkách
obce.
10. Koncem roku bylo dokončeno vybavení knihovny novými regály, které pro
knihovnu vyrobilo truhlářství pana Ladislava Hanuše.
Také byla zahájena povinná revize knižního fondu.

V Opatovicích n /L 22.1.2011

Věra Pečenková

