Činnost
Městské knihovny
Kralupy nad Vltavou
v roce 2017

Vybrané statistické údaje k 31. 12. 2017
Stav knihovního fondu
z toho naučná lit.
beletrie
Přírůstky knihovních jednotek
Úbytky knihovních jednotek
Registrovaní čtenáři
z toho čtenáři do 15 let
Návštěvníci celkem
(návštěvníci půjčoven,
internetu, kulturních a
vzdělávacích akcí, on-line
návštěvy)
Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
z toho návštěvníci půjčoven
návštěvníci internetu
návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí
Návštěvníci on-line služeb
Výpůjčky celkem
tj. na jednoho čtenáře
z toho výpůjček periodik
audioknih
Počet vstupů do el. výpůjčního protokolu
Počet požadavků MVS celkem
- zaslané požadavky jiným knihovnám
- zaslané požadavky z jiných knihoven
Počet vyřízených rezervací

55 940 sv.
17 541
36 344
1 968 sv.
2 141 sv.
2 455
846
56 567

38 232
34 780
2 240
1 212
18 335
111 371
45 výp.
12 580
3 502
7 143
288
275
13
1 095

Akvizice a zpracování dokumentů
V roce 2017 bylo zaevidováno 1 968 dokumentů, knihovna odebírala 63 exemplářů periodik.
Knihy byly zakoupeny za celkovou částku 413 261,-Kč, periodika za 52 431,-Kč a audioknihy za
částku 10 568,-Kč.

Úbytky knihovních dokumentů
V roce 2017 pracovnice knihovny vyřadily 2 141 knih. dokumentů. Na vyřazování zastaralé a
opotřebované literatury se zaměřily především před plánovanou revizí. Vyřazené tituly byly
opět nabídnuty k využití dalším knihovnám prostřednictvím elektronické konference, dále byl
vyřazenými tituly doplňován regál v hale ČD.

Revize knihovního fondu
Revize knihovního fondu je prováděna na základě knihovního zákona jednou za pět let, pokud
knihovní fond knihovny nepřesahuje 100 tis. knihovních svazků. Zahájena byla 27. října 2017 a
ukončena 2. ledna 2018. Revizí bylo odepsáno celkem 227 nezvěstných svazků knih, z toho 205
sv. v odd. pro dospělé, 21 sv. v odd. pro děti a 1 svazek ve studovně knihovny. Tento počet se
výrazně neliší od předchozích revizí v roce 2007 a 2012.

Výpůjční služby
Z důvodu revize fondu byla knihovna uzavřena od pátku 27. října do neděle 12. listopadu.
Celková provozní doba knihovny pro veřejnost je 92 hodin, nejvíce je veřejnosti přístupné odd.
pro dospělé – 38,5 hodiny týdně.
V době uzavření knihovny mohou čtenáři využívat možnost vstupu do svého konta a
prodloužení výpůjček přes on-line katalog. Čtenáři kladně zareagovali na službu zasílání
předupomínek e-mailem, kterou jsme zavedli v roce 2016. Po zavedení služby se navýšily
telefonické a e-mailové žádosti o prodloužení a vstupy do elektronického výpůjčního
protokolu.

Projekty
Knihovna se opět zapojila do projektu Česká knihovna. Z nabídky byly vybrány knihy pro děti a
dospělé čtenáře z produkce českých autorů v hodnotě 10 270 korun.
Pokračujeme v projektu Kniha do vlaku. Pracovnice regál umístěný v hale kralupského nádraží
pravidelně kontrolují a doplňují odepsanými knihami a vyřazenými časopisy. Regál v nádražní
hale doplňujeme také tituly, které čtenáři odkládají ve vstupní chodbě knihovny.

Akce knihovny
Knihovna se zapojila do celostátních akcí na podporu čtenářství: Březen měsíc čtenářů, Týden
knihoven, Den pro dětskou knihu a pokračovala v projektu Knížka pro prvňáčka. V rámci tohoto
projektu prvňáčky ze ZŠ V. Havla navštívil pedagog, spisovatel a hudebník Marek Šolmes Srazil.
Žáky ZŠ Komenského jsme pozvali na úspěšný komiksový workshop scénáristy D. Vydry.
Ve spolupráci s Městským muzeem jsme uspořádali 12. ročník Noci s Andersenem, akce na
podporu dětského čtenářství. Noci s Andersenem se zúčastnilo 15 dětí.
Jako každý rok probíhaly lekce bibliograficko-informační výuky a exkurze pro žáky základních a
mateřských škol z Kralup a okolí. 31 lekcí se zúčastnilo přes 660 žáků.

Další akce:
Autorské čtení spisovatelky M. Harasimové, cestovatelská přednáška Súdán – země černých
faraonů, Západ USA a Havajské ostrovy, Kazachstán, benefiční cestovatelská beseda - Jižní
Korea, Filipíny a Japonsko, úspěšná byla například beseda s Arnoštem Vašíčkem nebo
přednáška pro ženy K. Jiříkové. Velký zájem byl o trénování paměti s lektorkou H. Černíkovou .
V dětském oddělení jsem uspořádali na jaře a na podzim prezentace deskových her, které
navštívilo 40 zájemců, do výtvarné soutěže k výročí narození A. Lindgrenové bylo odevzdáno
přes 60 příspěvků.

Vzdělávání
Pracovnice knihovny absolvovaly školení, semináře a porady ředitelů a vedoucích knihoven
pořádaných Středočeskou vědeckou knihovnou Kladno a NK ČR. V roce 2017 navštívily např.
seminář zaměřený na sebeobranu pro knihovníky, seminář zaměřený na práci s facebookem a
orientaci ve Wikipedii, přednášku o současné britské literatuře a o současné české próze,
prezentaci knihovního systému Tritius. Jedna pracovnice absolvovala kurz zaměřený na práci
s kancelářskými programy Googlu. Vedoucí knihovny se účastnila např. porady ředitelů,
výroční členské schůze SKAT a SKIP, přednášky na téma knihovnických statistických dat,
přednášek zaměřených na OOÚ.

Nejžádanější dokumenty
Oddělení pro dospělé
V roce 2017 patřil mezi nepůjčovanější autory Patrik Hartl. V první desítce nejoblíbenějších
knih se objevil 3x. Nejvíce žádaný byl jeho Malý pražský erotikon. Zájem byl o detektivní román
Dívka ve vlaku nebo román pro ženy Bábovky od Radky Třeštíkové.
Periodika:
Burda, Téma, Instinkt
Oddělení pro děti
V tomto oddělení je nejžádanějším titulem již několik let:
Deník malého poseroutky, Harry Potter
Periodika:
Čtyřlístek, Bart Simpson a Jirka: komiks Jirky Krále

Zpracovala: Šárka Pánková, vedoucí Městské knihovny;
Kralupy nad Vltavou 18. 1. 2018

