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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 
 

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 2011: 
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) 
 
V roce 2012 zajišťovala knihovna klasické výpůjční služby, tedy půjčování knih a časopisů, rezervační a 
meziknihovní služby a informační služby. 
Po celý rok 2012 byl zajišťován provoz v pobočce knihovny v Domě s pečovatelskou službou.  
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… 
Upomínky jsou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu uživatele, případně na jeho mobilní telefon. 
 
 
2. STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

• Počet čtenářů        407 
z toho dětí do 15 let        110 (27 % z celkového počtu čtenářů)  

• Počet výpůjček celkem    28 573  
z toho:  23 371 knih (82 % z celkového počtu výpůjček)   
   5 202 periodik (18 % z celkového počtu výpůjček) 

• Počet výpůjček knih pro děti    2 616  
 z toho:  beletrie 2 100 (9 % z celkového počtu výpůjček knih) 
  naučná    516 (2 % z celkového počtu výpůjček knih) 
• Počet výpůjček knih pro dospělé 20 755 
  z toho:  beletrie 18 214 (78 % z celkového počtu výpůjček knih) 
  naučná   2 541 (11 % z celkového počtu výpůjček knih) 
• Počet návštěvníků – fyzické návštěvy 15 411 
• Počet návštěvníků – on-line návštěvy   2 346    
• Virtuální návštěvy webových stránek   6 525 
• Uživatelé internetu     4 728 
• Bibliograficko-informační služba -  
 počet vyhledávání v katalogu knihovny  24 589  
 

 
 
 



Meziknihovní výpůjční služba 
• Počet obdržených kladně vyřízených požadavků z jiných knihoven  7 
• Počet zaslaných kladně vyřízených požadavků jiným knihovnám            13 

 
Počet návštěv (fyzických i on-line) byl průměrně 5 návštěv na 1 obyvatele Teplé a přilehlých obcí.  
Průměrný denní počet návštěvníků knihovny byl v roce 2012 61 osob. 
Počet vyhledávání v on-line katalogu knihovny se zvýšil o 13 % v porovnání s rokem 2011. On-line služby 
knihovny využilo v roce 2012 2346 uživatelů. 
Zvýšil se počet návštěvníků využívající internet v knihovně, a to o 25 %.  
 
 
 
Struktura výpůjček podle druhu dokumentů: 

Struktura výp ůjček podle druhu dokument ů
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Struktura výpůjček dle tématického členění (pouze knihy): 

Struktura výp ůjček dle tématického členění
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3. KNIHOVNÍ FOND 
 
V roce 2012 odebírala knihovna 34 titulů časopisů. Knižní fond byl doplněn o 781 knih. Z knihovního fondu 
bylo odepsáno 1283 duplicitních a poškozených svazků knih. 
 
Stav knihovního fondu k 31.12.2012 činil  29 772 svazků knih. 
 
 
4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY 
 
Rozpočet na rok 2012 schválený Radou města Teplá na činnost Knihovny s infocentrem Teplá byl dodržen. 
Náklady na pořízení knihovního fondu činily Kč 139 735,-, z toho Kč 15 158,- bylo použito na nákup a 
předplatné časopisů. 
Výnosy knihovny činily Kč 33 207,-, dary Kč 500,- . 
 
 
5. AKCE 
 
V roce 2012 bylo pro žáky MŠ a ZŠ připraveno celkem 41 besed na různá témata – literatura, Velikonoce, 
jaro, čtenářství, knihy, naše město, podzim, Halloween, ilustrátoři, Vánoce, kterých se zúčastnilo celkem 673 
dětí. 
 
Knihovna se každoročně zapojuje do celorepublikových akcí, jako např. „Březen, měsíc čtenáře“, „Týden 
knihoven“, a další. 
Knihovna se také zapojila do projektu „Česká knihovna 2012“. V rámci tohoto projektu bylo zažádáno  
o 36 českých knih v celkové hodnotě Kč 7 172,-. Do konce roku 2012 knihovna obdržela 34 knih.  
 
 
V Teplé, dne 10.01.2013 
 
 
Dana Kehrtová, DiS. 
vedoucí Knihovny s infocentrem Teplá 
 


