
Zpráva o činnosti Obecní knihovny v Opatovicích n/L 
v roce 2013 

 
 

 
1. Knihovnu v Opatovicích n/L vede 33 let Věra Pečenková, která od září 2012 
pracuje v knihovně na 0,25 úvazku. Knihovna je pro veřejnost otevřena 1 x týdně a to  
ve čtvrtek od 13 – 18 :30 h, tj.5 ½ h h týdně.  
 
2. V roce 2013 měla ObK 244 čtenářů, z toho 93 dětí. Fyzicky ji navštívilo 2 074 
návštěvníků. Internet v knihovně využilo 90 návštěvníků. Celkový počet návštěvníků 
knihovny, včetně virtuálních návštěv elektronického katalogu REKS a webových 
stránek knihovny byl 4151.  
 
3. Půjčilo se 6 003 knihovních jednotek a knihovna nabízela čtenářům 16 titulů 
časopisů. Vypůjčilo se jich 542. Periodika tvoří 9% výpůjček.              
 
 
4. Ve fondu ObK je 9 691 knihovních jednotek. Přibylo 515 nových knih  
a vyřadilo se 276 zastaralých. 
Na nákup knih obec přispěla částkou 51 660,-Kč, za které se nakoupilo 272 knih.  
29 nových knih dostala darem od Ministerstva kultury a 214 od čtenářů. Časopisy se 
nakoupily za částku 11 232,-Kč.  
 
5. Proběhly 2 kulturní akce a 2 vzdělávací. Kulturní akce navštívilo 78 návštěvníků  
a vzdělávací 45 návštěvníků. Vzdělávací akce navštívily děti z MŠ  
a byly věnovány historii Opatovického kláštera, opatovickému pokladu a orientaci  
v knihovně. Proběhl IX. ročník „Pasování“ prvňáčků a byly pasovány 2 třídy. 
  
 
6.  Během školního roku byly do mateřské školy dodávány knižní soubory a děti 
z předškolního oddělení si je ze školky půjčovaly domů. 
 
 
7.  V knihovně jsou 4 počítače, všechny jsou připojeny k internetu. Návštěvníci 
knihovny mají nyní k dispozici 3 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. Aktuální informace z knihovny, ale i o pořádání kulturních akcí obce 
jsou také na facebooku na adrese: Obecní knihovna Opatovice nad Labem.  
 
 
 
 
                               
 



 
Kulturní a společenské akce, 

které knihovnice zajišťovala jako organizátorka: 
 
 

   
1.  Pasování prvňáčků 2x 
2.  Vítání občánků 2x 
3.  Hudební pořady pro seniory 2 x 
4.  Divadelní zájezdy do pražských divadel 2x 
5.  Roznášení a rozesílání přání jubilantům 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Opatovicích n /L 18.2.2013                                       Věra  Pečenková 
 
 
 
 


