Zpráva o činnosti Obecní knihovny v Opatovicích n/L
v roce 2017

1. Knihovnu v Opatovicích n/L vede 37 let Věra Pečenková, která v roce 2017
pracovala v knihovně 1 a ½ dne v týdnu na 34 % 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 2017 měla ObK 199 čtenářů, z toho 87 dětí. Fyzicky ji navštívilo 1811
návštěvníků. Internet v knihovně využilo 13 návštěvníků. Většímu zájmu o internet
brání zastaralý počítač, který mají návštěvníci k dispozici. Kulturní a vzdělávací akce
navštívilo 459 návštěvníků. Virtuálních návštěv elektronického katalogu REKS a
webových stránek knihovny bylo 1143. Často je navštěvovaná i stránka knihovny na
Facebooku, kde se ale přístupy neevidují.
3. Půjčilo se 4 508 knihovních jednotek, z toho 11% tvoří výpůjčky naučné literatury.
Knihovna nabízela čtenářům 35 titulů časopisů, z nichž převážnou většinu tvoří
zlevněné remitendy a dary ze stejného zdroje jako remitendy. Časopisů se vypůjčilo
234. Periodika tvoří 5% výpůjček.
4. Ve fondu ObK je 9 978 knihovních jednotek. Přibylo 388 nových knih,
a 205 zastaralých nebo poškozených bylo vyřazeno. Na nákup knih přispěla obec
částkou 57 517,-Kč, za které se nakoupilo 273 knih. 115 knih obdržela knihovna od
čtenářů. Časopisy se nakoupily za částku 2 483,-Kč.
5. Proběhly 3 kulturní akce a 11 vzdělávacích. Akci XIII. ročník Pasování prvňáčků,
navštívilo 148 návštěvníků. Pasovány byly dvě třídy prvňáčků. Další kulturní akcí bylo
Pekelné sklepení ve spolupráci s Občanskou besedou. Knihovnu při této akci
navštívilo 54 návštěvníků.
Vzdělávacích akcí bylo 11 a zúčastnilo se jich 257 návštěvníků. Akce byly určeny
dětem MŠ a prvního stupně ZŠ a byly věnovány odkazu Mistra Jana Husa a dějinám
písma.
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 69 knihoven 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.

V Opatovicích n /L 22. 2. 2018

Věra Pečenková

