Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny a infocentra Bochov 2019
MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
NÁMĚSTÍ MÍRU 1
364 71 BOCHOV
Zřizovatel: Město Bochov, IČ:00254444
Telefon: 353 902 257 - knihovna 353 670 129 - infocentrum
E-mail: knihovna@mesto-bochov.cz
E-mail: info@mesto-bochov.cz
WWW: www.mesto-bochov.cz/knihovna
V letošním roce jsme opět získali dotaci z programu VISK3 Ministerstva kultury české
republiky v částce: 33.000,- Kč. Služby uživatelům se dostaly na standardní úroveň, která je
kompatibilní se stávajícími směry vývoje v knihovnictví. Městská knihovna a infocentrum
dosáhla současného trendu v propagaci svých služeb na internetu. Město Bochov zaručuje
bezplatný přístup k internetu všem občanům. Hledání informací na ON-line katalogu
knihovny se nákupem počítačů udrželo na standartní úrovni. Projekt přispěl ke zlepšení
kulturních a sociálních možností obyvatel, zkvalitnil nabídku služeb knihovny, zejména pro
handicapované občany, menšiny a nezaměstnané. Městská knihovna se opět zapojila do
činnosti Domu dětí a mládeže Karlovy Vary a organizuje Knihovnický kroužek pro chlapce a
dívky od 6-15 let. Hlavní činností knihovny je půjčování knih a časopisů, číslo 16 308
výpůjček naznačuje, že zájem obyvatel o naše služby je stabilní. Knihovní fond byl doplněn o
740 nových knih. Věnujeme se zejména práci se čtenáři. Pokračujeme v knihovnickobibliografickém vzdělávání mládeže, orientaci v knihovně, besedy pro školy, využívání
informačních zdrojů. Zorganizovaly jsme tyto akce: Březen měsíc internetu, Knížka pro
prvňáčka – pasování na čtenáře, čtenářská soutěž pro dětské čtenáře – Poznávejte přírodu a za
odměnu přijeďte do ZOO Plzeň, Týden knihoven, Tříkrálová koleda, Jarmark – pomoc při
akci. Provádíme průběžné odpisy knih a profilujeme knihovní fond dle zájmu čtenářů.
Zajišťujeme katalogizaci nových knih metodikou analytického popisu dle pravidel AACR2,
meziknihovní výpůjční službu, objednávání knih pomocí e-mailu, rezervační službu.
Spolupracujeme při vydávání Bochovského zpravodaje.
Otevřením infocentra se zdvojnásobil počet vykazovaných návštěvníků na 27 751, láká je
možnost získání kompletních informací o městě a okolí, dopravě, ubytování, kulturním a
sportovním vyžití. Agentura Czech Tourism a profesní organizace A.T.I.C. ČR kladně
hodnotila kvalitu služeb Městské knihovny a infocentra Bochov.
V městské knihovně Vám poskytneme tyto služby:
 půjčování knih
 půjčování periodik
 spolupráce při vydávání Bochovského zpravodaje, přijímání inzerce a příspěvků
 MVS - meziknihovní výpůjční služba
 půjčování ozvučených románů pro nevidomé
 informační služba
 rezervační služba
 informační lekce
 literární besedy
 možnost práce na počítači
 bezplatný přístup k internetu

Půjčovní doba:
Pondělí 10:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Úterý
12:30 - 16:00
Středa Není půjčovní den
Čtvrtek 10:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Pátek Není půjčovní den

VÝPŮJČNÍ ČINNOST 2019


Počet čtenářů
z toho 131 dětí



Počet výpůjček celkem
z toho 2 730 periodik








Počet výpůjček knih pro děti
2 420
Počet výpůjček knih pro dospělé 11 158
Počet návštěvníků
27 751
Uživatelé internetu
17 122
Bibliograficko-informační služby 20 122
MVS
0

332

16 308

Knižní fond byl doplněn o 740 knih, knihovna odebírala 37 titulů periodik.
Knihovní fond k 31. 12. 2018 činil 19 176 svazků knih.
HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY 2019
Rozpočet na rok 2019 schválený Radou města byl dodržen.
Náklady na pořízení knihovního fondu činily 168 482,- Kč
z toho 19 768,- Kč na nákup a předplatné periodik.
Výnosy činily 74 409,- Kč.

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Zpřístupnění Karlovarské věže, která slouží jako rozhledna. Návštěvníkům je přístupná od
dubna do října. Klíče a čipovou kartu si návštěvníci zapůjčí oproti vratné záloze 200,- Kč v
infocentru města nebo v Radničním sklípku. Hrad Hartenštejn je přístupný celoročně.
V roce 2019 bylo pro žáky MŠ, ZŠ a 2. ZŠ připraveno 22 besed a 10 akcí.
Spolupráce s Domem dětí a mládeže Karlovy Vary – Knihovnický kroužek je pro děti
připraven každou středu.
Městská knihovna se zapojila do celostátních akcí – Knížka pro prvňáčka, Březen měsíc
knihy, Soutěž pro dětské čtenáře – Poznávejte přírodu a Týden knihoven.

Organizačně spolupracujeme s Kulturní komisí města v pořádání akcí - Ples města Bochov,
Den dětí, Maškarní karneval, Jarmark města Bochov.
Spolupracujeme při vydávání Bochovského zpravodaje a při akcích pořádaných městem,
Tříkrálová koleda.
V infocentru Vám nabízíme následující služby:
 informace o městě, kulturním a sportovním vyžití
 koncepce, příprava a organizace kulturních akcí
 pořádání a organizace městských slavností, ve spolupráci s Kulturní komisí při RM
 koordinaci veřejných sportovních a kulturních aktivit ve městě
 možnost práce na počítači
 bezplatné poskytování přístupu na internet
 kopírování a tisk dokumentů

Městská galerie Bochov se nachází v budově radnice městského úřadu v rekonstruovaném
podkroví. Pracovnice infocentra Vás provede aktuální výstavou.
V roce 2019 jsme organizačně zajistili výstavy:
 Výstava – ,,Očima musíš dobře koukat“, malířka Pavlína Kovaříková a Veronika
Krůšková – společně s Fotoskupinou FO3 Plasy
 Výstava – ,,Jak šel čas“
 Přednáška pro veřejnost – Letci v RAF – PhDr. Daniel Švec čs.
 Výstava - ,,Vánoce, sklo a obrazy“- Kristýna Folbrechtová, vitráže z dílny SKLOART,
manželů Kantových
 Výstava – Keramický betlém – žáci keramického kroužku pod vedením Galiny
Šedivkové vystavují své výrobky
Otevírací doba infocentra:
Pondělí 09:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Úterý 09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa 09:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek 09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Pátek 09:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Sobota 09:00 - 12:00 *
*) Jen během turistické sezóny (červen - září)
V Bochově 20. 2. 2020
Eva Michálková

