Knihovna s infocentrem Teplá, Masarykovo nám. 66, 364 61 Teplá, tel.: 353 392 207
e-mail: knihovna@tepla.cz, web: www.tepla.knihovna.info

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009
NOVINKY
V roce 2009 se opět knihovna snažila zkvalitnit služby svým uživatelům.
Byly zřízeny vlastní webové stránky knihovny (www.tepla.knihovna.info). Uživatelé zde naleznou
základní informace o knihovně, knihovní řád, pomocí on-line katalogu mohou zjistit, jaké knihy má
knihovna ve fondu, vstoupit do svého čtenářského konta a zarezervovat si knihu, prodloužit výpůjčky,
zároveň zde naleznou turistické informace, tipy na výlet a další…
Knihovna zakoupila novou termotiskárnu k výpůjčnímu pultu, novou barevnou tiskárnu, skartovací stroj
a mini notebook, který slouží při nákupu nových knih a při besedách.
Knihovna zrušila písemné zasílání upomínek, upomínky jsou nyní zasílány elektronicky na e-mailovou
adresu uživatele, případně na jeho mobilní telefon.
Knihovna obdržela certifikát od CzechTourismu „Oficiální turistické centrum“ pro rok 2009.

VÝPŮJČNÍ ČINNOST
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet čtenářů
z toho 138 dětí
Počet výpůjček celkem včetně periodik
z toho 6065 periodik
Počet výpůjček knih pro děti
Počet výpůjček knih pro dospělé
Počet návštěvníků – fyzické návštěvy
Počet návštěvníků – on-line návštěvy
Virtuální návštěvy webových stránek
Uživatelé internetu
Bibliograficko-informační služba

436
24655
1671
16919
14483
1812
2627
5175
12944

Meziknihovní výpůjční služba
• Počet obdržených kladně vyřízených požadavků z jiných knihoven
• Počet zaslaných kladně vyřízených požadavků jiným knihovnám

7
20

V roce 2009 odebírala knihovna 53 titulů periodik. Knižní fond byl doplněn o 716 knih. Z knihovního
fondu bylo odepsáno 1722 svazků knih (důvod: poškození a ztráty knih).
Stav knihovního fondu k 31.12.2009 činil 29658 svazků knih.
HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY
Rozpočet na rok 2009 schválený Radou města Teplá na činnost Knihovny s infocentrem Teplá byl
dodržen.
Náklady na pořízení knihovního fondu činily Kč 139 512,-, z toho Kč 23 835,- bylo použito na nákup a
předplatné periodik.
Výnosy knihovny činily Kč 28 529,-, dary Kč 1 000,- .

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
V roce 2009 bylo pro žáky MŠ, ZŠ a ZŠp připraveno celkem 33 besed na různá témata.
Knihovna spolupracuje s Mateřským centrem – jedenkrát za měsíc se maminky a dětmi sejdou
v knihovně, kde mají svůj program.
Knihovna se zapojila do celorepublikové ankety „Kniha mého srdce“, celorepublikový akcí „Březen,
měsíc internetu“ a „Týden knihoven“, ve kterém proběhl prodej vyřazených časopisů a amnestie
dlužníků.
Knihovna se také zapojila do projektu „Česká knihovna 2009“. V rámci tohoto projektu bylo zažádáno o
11 českých knih v celkové hodnotě Kč 2935,-, do konce roku 2009 knihovna obdržela 10 knih.

V Teplé, dne 15.01.2010

Dana Kehrtová, DiS.
vedoucí Knihovny s infocentrem Teplá

