Zpráva o činnosti Obecní knihovny v Opatovicích n/L
v roce 2019

1. Knihovnu v Opatovicích n/L vede Věra Pečenková, která v roce 2019 pracovala v knihovně na
dohodu.
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. Vzdělávací i kulturní akce se konaly
mimo výpůjční dobu.
2. Počet čtenářů byl 211, dětských čtenářů do 15 let bylo 94. Nejmenší je počet tzv. teenagerů,
s počtem 4. Nejvíce čtou děti ve věku 11 let - 68. Nejpočetnější skupinou dospělých čtenářů
s počtem 28, jsou lidé mezi 30 - 39 lety a hned za nimi s počtem 22 jsou důchodci ve věku 60 – 69
let. Ženy tvoří 70% čtenářů. 15% čtenářů nebydlí v Opatovicích nad Labem. V roce 2019 se do
knihovny přihlásilo 44 nových čtenářů. Na jednoho registrovaného čtenáře v roce 2019 připadá
21,82 výpůjčky
Počet fyzických návštěvníků (včetně návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí) se zvýšil o 91 (z
1 825 na 1916). Počet virtuálních návštěv programu REKS byl 341. Počet návštěvníků, kteří
knihovnu navštívili přes webové stránky, byl 743.
Internet v knihovně využilo 6 návštěvníků. Dobrou návštěvnost zaznamenávají stránky knihovny
na facebooku, kde se však statistika přístupů nevede. Pravidelně ale tyto stránky navštěvuje cca
50 sledujících.
Poplatky pro čtenáře zůstaly ve stejné výši jako předešlé roky.
Registrační poplatky byly 60, 40 a 20,-Kč, upomínky 50, 100 a 150,-Kč.
3. Půjčilo se 4 606 knihovních jednotek, z toho 10% tvoří výpůjčky naučné literatury 2,5% tvoří
výpůjčky periodik.
4. Ve fondu ObK je 10 119 knihovních jednotek, což je prakticky plná kapacita knižních regálů.
Přibylo 341 nových knih, a 310 zastaralých, poškozených nebo dlouho nepůjčovaných bylo
vyřazeno. Na nákup knih přispěla obec částkou 57 448,-Kč, za které se nakoupilo 231 knih. 110
knih obdržela knihovna od čtenářů. Časopisy se nakoupily za částku 2 492,-Kč.
5. Akci XV. ročník Pasování prvňáčků, navštívilo 130 návštěvníků. Pasovány byly dvě třídy
prvňáčků. Další kulturní akcí bylo Pekelné sklepení ve spolupráci s Občanskou besedou.
Knihovnu při této akci navštívilo 40 návštěvníků.
7 vzdělávacích akcí se zúčastnilo 349 návštěvníků. Akce byly určeny dětem MŠ a všem třídám
prvního stupně ZŠ a byly věnovány starým a vymizelým řemeslům, současným piktogramům,
symbolům a emotikonům.
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 70 knihoven regionu a přehled o
svém čtenářském účtu. Aktuální informace z knihovny, ale i o pořádání různých kulturních akcí
jsou také na facebooku na adrese:
Obecní knihovna Opatovice nad Labem.

V Opatovicích n /L 25. 2.2020

Věra Pečenková

