Zpráva o činnosti Obecní knihovny v Opatovicích n/L
v roce 2015
Zřizovatelem knihovny je obec Opatovice nad Labem, která plně hradí její provoz
a náklady na vybavení.
1. Knihovnu v Opatovicích n/L vede 35 let Věra Pečenková, která v roce 2015
pracovala v knihovně 2 dny v týdnu na 47% úvazku.
Pro veřejnost bylo otevřeno 2 x týdně a to v úterý od 13:00 – 17:00
a ve čtvrtek od 9:00 – 11:00; 13:00 – 18:00 h, tj. 11h týdně.
2. V roce 2015 měla ObK 214 čtenářů, z toho 81 dětí. Fyzicky ji navštívilo 2 115
návštěvníků. Internet v knihovně využilo 33 návštěvníků. Kulturní a vzdělávací akce
navštívilo 195 návštěvníků. Virtuálních návštěv elektronického katalogu REKS a
webových stránek knihovny bylo 3 187. Často je navštěvovaná i stránka knihovny na
Facebooku, kde se ale přístupy neevidují.
3. Půjčilo se 5 542 knihovních jednotek a knihovna nabízela čtenářům 37 titulů
časopisů. Vypůjčilo se jich 423. Periodika tvoří 8% výpůjček.
4. Ve fondu ObK je 9 778 knihovních jednotek. Přibylo 376 nových knih,
a 518 zastaralých bylo vyřazeno. Na nákup knih přispěla obec částkou 53 526,-Kč,
za které se nakoupilo 255 knih. 121 knih obdržela knihovna od čtenářů. Časopisy se
nakoupily za částku 4 970,-Kč.
5. Proběhly 2 kulturní akce a 11 vzdělávacích. Kulturní akci Pasování prvňáčků,
která byla již XI., navštívilo 85 návštěvníků. Pasovány byly dvě třídy prvňáčků. Další
kulturní akcí byl Mikuláš ve spolupráci s Občanskou besedou. Knihovnu při této akci
navštívilo 110 návštěvníků.
Vzdělávacích akcí bylo 11 a zúčastnilo se jich 248 návštěvníků. Akce byly určeny
dětem MŠ a ZŠ a byly věnovány jubileím spisovatelů, pohádkám, bajkám,
velikonočním tradicím, starým řemeslům a slovům, původu křestních jmen a příjmení
apod.
6. V knihovně jsou 2 počítače, oba jsou připojeny k internetu. Návštěvníci knihovny
měli k dispozici 1 počítač, 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. Knihovna je 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 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.
7. Od 13. dubna do 15. prosince 2015 probíhala v knihovně za plného provozu
pravidelná revize knižního fondu. Revizi prováděla knihovnice Věra Pečenková,
brigádnice Jiřina Kohoutová, krátkodobě i praktikanti Petra Perná a Přemysl Chuděj.

Zrevidován byl celý základní i výměnný fond. Po ukončení revize zůstalo 17 knih
nezvěstných.
8. Vzhledem k tomu, že knihovnice musela opustit kancelář v levé části budovy, byl
jí zbudován malý kancelářský koutek na zpracování fondu a uložení dokumentace
přímo v místnosti půjčovny, kde byly původně počítače a internet pro návštěvníky.
Původní zařízení bylo demontováno a návštěvnický počítačový stolek byl přemístěn
do střední části knihovny. Kancelářský kout byl vybaven skříní, regálem, věšákovou
stěnou, kancelářským stolem, mobilním zásuvkovým kontejnerem, stojanem na
obalovací fólii a trezorem. V půjčovní části byly dohotoveny police na středovém
pultu, kde je umístěna regionální literatury, středový pult byl opatřen LED osvětlením.
K dvěma řadám regálů přibyly 2 čelní regály na uložení knih.

Kulturní a společenské akce, na kterých se Věra Pečenková organizačně
podílela nebo je zajišťovala jako organizátorka:

1.
2.
3.
4.

Pasování prvňáčků 2x
Mikulášská
Divadelní zájezdy do pražských a jiných divadel 6x
Návštěva a blahopřání jubilantům 5x

V Opatovicích n /L 4. 2. 2016

Věra Pečenková

