Výroční zpráva za rok 2014
Obecní knihovna Mezirolí
Knihovnice: Jana Tintěrová
otevírací doba: úterý
Knihovnice pořádá pro děti různé soutěže a výtvarné dílny, na kterých děti vyrábějí různé
výrobky a dárečky. V knihovně se pravidelně setkávají senioři a pro ně jsou pořádaná miniškolení
o počítači, různá vyrábění, soutěže a posezení u kávy a koláčů. Pravidelně je zabezpečeno
půjčování knih a časopisů a přístup veřejnosti na internet 1x týdně, popřípadě po domluvě i
mimořádné otevření. Počítačové vybavení je zastaralé ( stáří PC je v průměru 9 let) a v současné
době nevyhovuje. Jeden starý počítač byl vyřazen a do knihovny byl dodán počítač z úřadu(také
již starší). Knihovnice se zapojuje do celostátních akcí ( Noc s Andersenem, Březen měsíc
čtenářství, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu) i akcí pořádaných knihovnou v Nové Roli.
1. Čerpání rozpočtu v rámci rozpočtu knihovny v Nové Roli- mzdy, energie, opravy, nákup knih a
periodik, materiál.
2. Výpůjční činnost
2013
Čtenáři/ děti
54/16
Návštěvníci
1194
Výpůjčky celkem
3780
Naučná literatura
219
Beletrie
1976
Naučná literatura pro děti 147
Beletrie pro děti
289
Časopisy
1146
Besedy a soutěže
46
Výstavky a nástěnky
3/22

2014
57/17
1282
3466
228
1600
66
294
1298
46
8/20

3. Stav knižního fondu
celkem Naučná literatura Beletrie Naučná lit. pro děti Beletrie pro děti
Měk Nová Role 2 112
279
981
193
659
KK K.Vary
902
124
486
78
214
Celkem
3014
403
1467
271
873
Krajská knihovna K.Vary : cirkulační fond 902 knih. Z KK K.Vary bylo dovezeno 6 souborů,
celkem 194 knih( z toho nových 42)
Městská knihovna Nová Role dodala do knihovny 8 souborů, celkem 267 knih ( z toho nových
knih 40 v ceně 5 434 Kč) a odvezla 4 soubory -668 knih. Z rozpočtu obce bylo zaplaceno
předplatné 12 titulů časopisů.
12. 2. 2014 byla provedena revize celého knižního fondu a bylo zkontrolováno 3372 knih (bylo
zjištěno 19 ztrát)

4. Mimovýpůjční činnost
Nástěnky: každý měsíc Kulturní výročí, Zimní radovánky, Březen Měsíc čtenářství, Noc
s Andersenem, Velikonoce, Svátek matek, Léto, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu,
Vánoční čas
Výstavky: Výstavky výrobků-přáníčka, Velikonoce, Origami, Draci, , Den pro dětskou knihu,
zvířátka ze slaného těsta, Úspěchy malých hasičů-výstava vítězných pohárů
Soutěže a kvízy: přesmyčky, o přírodě, o historii, Velikonoční soutěž, skrývačky, křížovky…
Březen měsíc čtenářství- Strašidlení v knihovně ( Kouzelníci a kouzla, U domácího skřítka, U
hradního strašidla, U čarodějnice, Čarodějnická křížovka…) Vyhlášení Krále čtenářů za rok
2013, Noc s Andersenem – Bludiště Vrťapka, Pátrání s Vrťapkou, Týden knihoven – odpolední
hrátky, vyprávění, pečení…Den dětské knihy
Besedy: beseda pro MŠ- Podzim –pásmo básniček, písniček a pohádek a vyrábění draků
Pravidelné posezení se seniory- setkávání, povídání, trénování paměti, pečení, výměna receptů a
ochutnávání, soutěžení…)
Noc s Andersenem, Cesta do pohádky- Velká literární soutěž v přírodě
Odměny a pamětní listy nejlepším čtenářům( děti-Karolína Fabryová a Lenka Pospěchová,
mládež-Michaela Bílová a Zdeněk Vácha a dospělí-Marie Masarovičová, Marie Minarská a
Miloslav Pospěch) za rok 2013 byly předány v knihovně v Nové Roli v březnu 2014.
V Nové Roli 13. ledna 2015 Nemčičová Ladislava, vedoucí knihovny N. Role

