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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 
 

1. SLUŽBY A PROVOZ 
 
Služby knihovny jsou dostupné občanům města 5 dní v týdnu (pondělí – pátek), v období od května do září 6 
dní v týdnu (pondělí – sobota).  
 
Provoz knihovny v roce 2010: 
Pondělí  8.00 – 11.00 12.00 – 18.00 
Úterý  8.00 – 11.00 12.00 – 16.00 
Středa  8.00 – 11.00  12.00 – 16.00 
Čtvrtek  8.00 – 11.00 12.00 – 18.00 
Pátek  8.00 – 11.00 12.00 – 14.30 
Sobota  9.00 – 11.00  (květen – září) 
 
Knihovna zajišťovala v roce 2010 klasické výpůjční služby, tedy půjčování knih a časopisů, rezervační a 
meziknihovní služby a informační služby. 
Knihovna má zřízeny vlastní webové stránky (www.tepla.knihovna.info), které jsou průběžně doplňovány a 
aktualizovány. 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 dva nové scannery na snímání čárových kódů. 
V roce 2010 byl ukončen program SROP – Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech, ze 
kterého byl naší knihovně zapůjčen počítač s tiskárnou, sloužící uživatelům knihovny. Na konci roku 2010 byl 
bezplatně předán knihovně a bude i nadále sloužit potřebám uživatelů knihovny. 
Upomínky jsou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu uživatele, případně na jeho mobilní telefon. 
 
 
2. STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

• Počet čtenářů        397  
z toho 115 dětí 

• Počet výpůjček celkem    24844  
z toho:  18866 knih (76% z celkového počtu výpůjček)   
 5978 periodik (24% z celkového počtu výpůjček) 

• Počet výpůjček knih pro děti    1691  
 z toho:  beletrie 1233 (7 % z celkového počtu výpůjček knih) 
  naučná 458 (2 % z celkového počtu výpůjček knih) 
• Počet výpůjček knih pro dospělé 17175 
  z toho:  beletrie 14921 (79 % z celkového počtu výpůjček knih) 
  naučná 2254 (12 % z celkovéh počtu výpůjček knih) 
• Počet návštěvníků – fyzické návštěvy 12484 
• Počet návštěvníků – on-line návštěvy   1854    
• Virtuální návštěvy webových stránek   5576 
• Uživatelé internetu     3999 
• Bibliograficko-informační služba -  
 počet vyhledávání v katalogu knihovny  18847  
 



Meziknihovní výpůjční služba 
• Počet obdržených kladně vyřízených požadavků z jiných knihoven  6 
• Počet zaslaných kladně vyřízených požadavků jiným knihovnám     9 

 
 
Struktura výpůjček podle druhu dokumentů: 
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Struktura výpůjček dle tématického členění (pouze knihy): 
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3. KNIHOVNÍ FOND 
 
V roce 2010 odebírala knihovna 50 titulů periodik. Knižní fond byl doplněn o 651 knih. Z knihovního fondu byly 
odepsány 4 svazky knih. 
 
Stav knihovního fondu k 31.12.2010 činil  30305 svazků knih. 
 
 
 
 



4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY 
 
Rozpočet na rok 2010 schválený Radou města Teplá na činnost Knihovny s infocentrem Teplá byl dodržen. 
Náklady na pořízení knihovního fondu činily Kč 129 420,-, z toho Kč 19 125,- bylo použito na nákup a 
předplatné periodik. 
Výnosy knihovny činily Kč 37 343,-, dary Kč 800,- . 
 
 
5. AKCE 
 
V roce 2010 bylo pro žáky MŠ, ZŠ a ZŠp připraveno celkem 33 besed na různá témata – Masopust, 
Velikonoce, Vánoce, Slovensko…, kterých se zúčastnilo celkem 574 dětí. 
 
V měsíci březnu proběhla v knihovně Čtenářská olympiáda – soutěž pro děti 1. – 3. tříd ZŠ.  
 
Ve spolupráci s místním sdružením ODS proběhla na jaře fotografická soutěž a následně výstava soutěžních 
fotografií na téma „Zima na Tepelsku“. Do této soutěže bylo přihlášeno 69 fotografií od 26 autorů. 
 
V březnu se v klubovně Sboru dobrovolných hasičů konala přednáška, o kterou byla knihovna požádána 
Svazem postižených civilizačními chorobami. Přednášky se zúčastnilo 25 členů tohoto sdružení, kteří se 
přednáškou mimo jiné vrátili časem do dob založení časopisu Květy a nakladatelství Albatros.  
 
I v roce 2010 se jednou za měsíc setkávaly maminky z Mateřského centra se svými dětmi v knihovně, kde 
měly svůj program.  
 
Knihovna se zapojila do celorepublikových akcí „Březen, měsíc čtenáře“ a  „Týden knihoven“, ve kterém 
proběhl prodej vyřazených časopisů, amnestie dlužníků, výstavy k výročí Karla Hynka Máchy a Františka 
Hrubína. 
 
Knihovna s infocentrem Teplá se podílela na oslavách 625. výročí města Teplá. 
 
Knihovna se také zapojila do projektu „Česká knihovna 2010“. V rámci tohoto projektu bylo zažádáno  
o 14 českých knih v celkové hodnotě Kč 2778,-. Všechny knihy knihovna také obdržela.  
 
 
V Teplé, dne 14.01.2011 
 
 
Dana Kehrtová, DiS. 
vedoucí Knihovny s infocentrem Teplá 
 
 


