
Zpráva o činnosti Obecní knihovny v Opatovicích n/L 
a kulturní pracovnice 

v roce 2011 
 
 

 
1. Knihovnu v Opatovicích n/L vede 31 Věra Pečenková, která pracuje na plný 
úvazek, který kromě péče o knihovnu zahrnuje práci kulturní pracovnice a správce 
fotografické archívu obce.  
Pro veřejnost byla knihovna otevřena 3 x týdně a to v pondělí od 13 – 18h, ve středu 
od 14 – 20h a ve čtvrtek od 13 – 18 h, tj.16 h týdně. Během roku bylo pro veřejnost 
otevřeno 120 x, 5 týdnů byla knihovnice po operaci v pracovní neschopnosti.  
 
2. V roce 2011 měla ObK 241 čtenářů, z toho 98 dětí. Navštívilo ji  2 296 
návštěvníků. Virtuálních návštěv na webových stránkách knihovny bylo 1 662. 
Internet v knihovně využilo 47 návštěvníků.  
 
3. Půjčilo se 7 482 knihovních jednotek, což je o 140 víc než v roce 2010. Knihovna 
nabízela čtenářům 17 časopisů. Vypůjčilo se jich 884. Periodika tvoří 12% výpůjček.              
 
 
4. V roce 2011 probíhala revize knihovního fondu, které předcházelo vyřazování 
většího množství knih. Celkově se odepsalo 2109, vesměs zastaralých knih. 
Část výměnného fondu byla po odepsání odvezena do jiné malé knihovny, která fond 
teprve buduje. S revizí pomáhaly 3 studentky, které v knihovně vykonávaly praxi a 
jedna dobrovolnice.  
Ve fondu ObK je nyní 9 404 knihovních jednotek.Přibylo 449 knih.  
Na nákup knih obec přispěla částkou 44 989,-Kč, za kterou se nakoupilo 282 knih,  
19 knih dostala knihovna darem od Ministerstva kultury a  148 od čtenářů. Časopisy 
se nakoupily za částku 4 313,-Kč.  
 
5. Proběhly 2 kulturní akce a 9 vzdělávacích. Celkem tyto akce navštívilo 361 
návštěvníků.  Vzdělávací akce byly určeny dětem ZŠ a byly věnovány výročí  
M. Macourka, A. Jiráska, R. Pilaře, V. Čtvrtka a původu masopustu. Knihovnu 
navštívily také děti MŠ a byly seznámeny se vznikem knihy a funkcí knihovny. 
Proběhl VII. ročník „Pasování“ prvňáčků a byly pasovány 2 třídy. 
  
 
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. K 31. 12. 2006 ukončila Obecní knihovna Opatovice svoji regionální funkci.  
V knihovně Hrobice nadále zůstává menší množství knih regionálního fondu, který 
opatovická knihovna spravuje. 
 
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. V roce 2011 si 
obecní knihovna podala žádost na MK o grant v programu VISK3 na obnovení 
zastaralé počítačové techniky. MK přispělo na vybavení částkou 13 000,-Kč. Celkové 
náklady na obnovu poč.techniky byly 21 801,-Kč. Počítač knihovnice byly vyměněn 
za nový a přibylo multifunkční zařízení. Návštěvníci knihovny mají nyní k dispozici 3 
dobře fungující počítače, všechny s LCD monitory, sluchátky a web kamerami, 
kopírku, scanner, černobílou i barevnou tiskárnu. 
Knihovna má vlastní webové stránky: www.knihovna-opatovice-nad-labem.virt.cz.  
Na těchto stránkách je k dispozici také on-line katalog. Od 1.10.2010 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 od roku 2012 i přehled o svém 
čtenářském účtu.  
V Claviu REKS má naše knihovna již plně všechny knihy, brožury a periodika. 
 
O své činnosti informuje knihovna místní obyvatele také na webových stránkách 
obce. 
 
10. Čítárenský koutek byl vybaven 4 novými židlemi. 
 
                               
 

Kulturní a společenské akce, 
které knihovnice zajišťovala jako organizátorka: 

 
 

1.  VII.reprezentační ples obce 
2.  Pasování prvňáčků 2x 
3.  Vítání občánků 4x 
4.  Hudební pořady pro seniory 2 x 
5.  Koncerty a komponované pořady 3x 
6.  Diamantová svatba 
7.  Roznášení a rozesílání přání jubilantům 
8.  Rozsvěcení vánočního stromu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Opatovicích n /L 17.2.2012                                       Věra  Pečenková 
 
 
 
 


