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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 

 
1. SLUŽBY A PROVOZ 
 
Služby knihovny jsou dostupné občanům města 5 dní v týdnu (pondělí – pátek).  
 
Provoz knihovny v roce 2016: 
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 
 
V roce 2016 zajišťovala knihovna klasické výpůjční služby, tedy půjčování knih a časopisů, rezervační a 
meziknihovní služby a informační služby. 
Po celý rok 2016 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. 
Upomínky jsou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu uživatele, případně na jeho mobilní telefon. 
 
2. STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

• Počet čtenářů        391 
z toho dětí do 15 let        106 (27 % z celkového počtu čtenářů)  

• Počet výpůjček celkem    25 765  
z toho:  22 153 knih (86 % z celkového počtu výpůjček)   
   3 612 periodik (14 % z celkového počtu výpůjček) 

• Počet výpůjček knih pro děti      961  
 z toho:  beletrie  686 (2,7 % z celkového počtu výpůjček knih) 
  naučná  275 ( 1 % z celkového počtu výpůjček knih) 
• Počet výpůjček knih pro dospělé 21 192 
  z toho:  beletrie 19 418 (75,4 % z celkového počtu výpůjček knih) 
  naučná   1 774 (6,9 % z celkového počtu výpůjček knih) 
• Počet návštěvníků – fyzické návštěvy 16 091 
• Počet návštěvníků – on-line návštěvy   1 976   
• Virtuální návštěvy webových stránek 14 591 
• Uživatelé internetu     4 908 
• Bibliograficko-informační služba -  
 počet vyhledávání v katalogu knihovny  13 511 

 
Meziknihovní výpůjční služba 

• Počet obdržených kladně vyřízených požadavků z jiných knihoven   9 
• Počet zaslaných kladně vyřízených požadavků jiným knihovnám              52 

 
Počet návštěv (fyzických i on-line) byl průměrně 6 návštěv na 1 obyvatele Teplé a přilehlých obcí.  
Průměrný denní počet návštěvníků knihovny v roce 2016 byl 65 osob. 
On-line služby knihovny v roce 2016 využilo 1 976 uživatelů. 
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3. KNIHOVNÍ FOND 
 
V roce 2016 odebírala knihovna 32 titulů časopisů. Knižní fond byl doplněn o 558 knih. Z knihovního fondu 
bylo odepsáno 8 633 opotřebovaných a poškozených svazků knih. 
 
Stav knihovního fondu k 31.12.2016 činil  22 001 svazků knih. 
 
 



4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY 
 
Rozpočet na rok 2016 schválený zřizovatelem na činnost knihovny byl dodržen. 
Náklady na pořízení knihovního fondu činily Kč 98 040,--, z toho Kč 15 541,-- bylo použito na nákup a 
předplatné časopisů. 
Výnosy knihovny činily Kč 17 201,--.  
 
 
5. AKCE 
 
V roce 2016 bylo pro žáky MŠ a ZŠ připraveno celkem 14 besed na různá témata. V měsíci březnu byly 
uspořádány besedy s Ivonou Březinovou pro 1. stupeň základní školy. Celkem se besed za rok 2016 
zúčastnilo 235 žáků a učitelů. 
 
Knihovna se každoročně zapojuje do celorepublikových akcí, jako např. „Březen, měsíc čtenáře“, „Týden 
knihoven“, „Magnesia Litera“ , „Včelka“, „Soutěž – vstupenky do ZOO Plzeň“ a další. 
Knihovna se také zapojila do projektu „Česká knihovna 2016“. V rámci tohoto projektu bylo zažádáno  
o 37 českých knih v celkové hodnotě Kč 6 294,-- + 20 knih v hodnotě Kč 4 351,-- jako rezerva. Do konce roku 
2016 knihovna obdržela 49 knih v hodnotě Kč 8 518,--. 
 
Knihovna zažádala a obdržela dotaci z dotačního řízení VISK 3 2016 v celkové hodnotě Kč 25 000,-. Z dotace 
byl pořízen program umožňující přechod z formátu UNIMARC na formát MARC 21 v katalogizačním programu 
CLAVIUS podporující nová katalogizační pravidla RDA. Zároveň byla z této dotace zakoupena barevná 
laserová tiskárna. Město Teplá se na celkových nákladech podílelo 34,1%. 
 
V roce 2016 byl přestěhován sklad knih ze staré budovy do prostor současné knihovny. 
 
 
 
V Teplé, dne 17. 01. 2017 
 
 
Dana Kehrtová 
vedoucí knihovny 
 
 


