ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ KNIHOVNY V TROUBKÁCH
ZA ROK 2012
Místní knihovna Troubky, organizační složka obce, zaregistrovaná
v registru
veřejných knihoven vedeným ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem
4925/2003.
Knihovna spolupracuje při plnění hlavních činností s Městskou knihovnou v Kojetíně,
která je pověřena regionálními funkcemi. Kromě místní knihovny je do této
spolupráce zapojeno dalších devět knihoven. (Uhřičice, Křenovice, Polkovice,
Popůvky, Měrovice, Kovalovice, Lobodice, Oplocany, Stříbrnice).
V Místní knihovně v Troubkách probíhala po celý rok pravidelná výpůjční činnost
podle stanovené provozní doby - pondělí a čtvrtek od 15.00 – 18.00 hod.
Součástí výpůjční činnosti je také meziknihovní výpůjční služba na odbornou
literaturu z jiných knihoven, která je během celého roku využívána. V roce 2012 bylo
vyřízeno v rámci této spolupráce s jinými knihovnami (především s knihovnou
v Kojetíně, Lobodicích, Oplocanech) 20 požadavků.
Ke službám knihovny patří také zajištění přístupu veřejnosti na internet,
ale tato služba je u nás z důvodu plošného pokrytí přístupu k internetu,
a to bezdrátovými technologiemi či kabelovým připojením využívána minimálně.
V oblasti kulturně vzdělávací činnosti proběhly v knihovně motivační lekce
z nakladatelství THOVT s názvem Po stopách kapitána Modrovouse, které byly určené
pro žáky 1. 2. a 3. třídy.
V rámci říjnové celostátní akce Týden knihoven, byla vyhlášena tradiční amnestie
pro čtenáře a možnost registrace čtenářů do 31. 12. 2012 zdarma.
V listopadu proběhly v základní škole dvě besedy – pro mladší i straší žáky, které vedl
pan Arnošt Vašíček (spisovatel, scénárista, režisér, záhadolog, cestovatel…)
Tématem besedy pro mladší žáky byl starověk, dinosauři, záhadná zvířata.
A pro starší žáky měl připraveno téma mimozemských civilizací, záhad, záhadných
bytostí atd. Odborný výklad byl doprovázen videoprojekcí.
V březnu očekáváme návštěvu spisovatelky Petry Braunové a v dubnu šéfredaktora
časopisu ABC s přednáškou na téma historie počítačového hraní.
Souběžně s výpůjční činnosti probíhá v knihovně práce s knihovním fondem –
průběžný nákup knižních novinek, jejich knihovnické zpracování, kódování, příprava
čtvrtletní cirkulace knih a její elektronické zpracování, údržba fondu, zpracování darů,
objednávky časopisů, odpisy zastaralé a opotřebované literatury, informační činnost,
kontrola a zařazování katalogizačních záznamů.
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Základní statistika za rok 2012:

Počet návštěvníků: 1330
(v r. 2011 bylo 1274 návštěvníků)
Počet výpůjček:
8056 knih a časopisů (tj. více než v roce 2011 o 199 výpůjček)
Kromě výpůjček byly zpracovány čtvrtletní soubory:
Počet cirkulačních souborů: 26 souborů (12 příchozích, 12 odchozích cirkulačních
souborů, 1 roční a 1 soubor s dlouhodobou výpůjčkou).
Počet svazků v příchozích souborech: 519
(běžné soubory 300sv., roční 151 sv.,
dlouhodobá výpůjčka 68 sv.).
Počet svazků v odchozích souborech: 473
Počet svazků zařazených do stálého fondu: 319
(z vrácené cirkulace 183 ks a nové knihy 136 ks).
Počet svazků v souboru dlouhodobá výpůjčka: 68
Stav knižního fondu k 31. 12. 2012 činí celkem 6121 svazků
(bez cirkulačních souborů)
Naučná literatura: 1247 knih
Beletrie:
3430 knih
Mládež naučná:
377 knih
Mládež:
1067 knih
V roce 2012 bylo zaregistrováno 229 čtenářů, z toho 72 dětí do 15 let (nárůst
čtenářů z loňských 10 % na 11 % z celkového počtu obyvatel).
Ve skutečnosti je počet aktivních čtenářů vyšší, protože v praxi často využívá jednu
registraci více rodinných příslušníků.
V porovnání s minulými lety došlo k nárůstu počtu registrovaných čtenářů,
počtu výpůjček i návštěv knihovny, a to je v dnešní době počítačů, internetu,
elektronických knih a jiných konkurentů velmi potěšující.
Hospodaření knihovny je součástí rozpočtu obce, na nákup nových knih
a časopisů poskytl zřizovatel příspěvek 70000 Kč. Jeho podrobné vyúčtování je
přílohou této zprávy.

V Troubkách dne 19.2.2013.

Zpracovala Hana Obrtelová, knihovnice.
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