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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 

 
V roce 2016 měla naše knihovna, umístěná v budově 2. stupně ZŠ, 3 269 fyzických návštěv. 
Otevřeno pro ně bylo vždy v pondělí a ve středu od 12 do 16.45. 
Během roku si celkem 228 čtenářů (včetně 137 dětí do 15 let) půjčilo 8 419 knih a 1 911 
časopisů. Bylo z čeho vybírat – p. knihovnice Božena Kmošková k jejich radosti pravidelně 
nakupovala nové knihy, přibyly i publikace v rámci projektu „Česká knihovna“ a také dary od 
občanů – děkujeme ☺.  
Knihovní fond se tak rozrostl o 323 nových titulů a k 31. 12. 2016 činil jeho stav celkem 8 654 
knihovních jednotek. 
 
V roce 2016 knihovna odebírala 31 titulů periodik (5x krimi Stalo se!, Bydlení, Bravo, 
Computer, Čtyřlístek, Dieta, Domov, Extra PC, Jedním dechem, Kačer Donald, Koně a hříbata, 
Krimi signál, Magazín 2000, Moderní byt, Moje zdraví, Naše kočky, Pěkné bydlení, Pes přítel 
člověka, Praktik, Přísně tajné, Receptář Rodinný dům, Score, Svět koupelen, Svět kuchyní, Svět 
psů, Tajemství české minulosti, Tom a Jerry, Udělej si sám, Zdraví, Živá historie).  
 
Zájem byl tradičně zejména o detektivní romány a romány pro ženy. U dětí vedla série Deník 
malého Poseroutky. 
 
Pro ZŠ a MŠ Dalovice uspořádala paní Kmošková 13 besed, kterých se zúčastnilo 262 dětí, 
a k mimočítankové četbě vypůjčila z Krajské knihovny 523 knih. 
 
Webové stránky knihovny zaznamenaly 3 461 návštěv, on-line katalog byl využit 116x. Zájem 
byl samozřejmě i o internet v knihovně, a to zejména u žáků ZŠ – celkem 471x. 
 
Na konci roku 2016 se s knihovnou i se svými čtenáři, jimž se v Dalovicích 9 let s láskou 
věnovala, rozloučila paní Božena Kmošková a předala knihovnu Monice Slevinské. 
 
I v roce 2017 chceme v knihovně těšit čtenáře hezkými knihami. Na březen se připravuje 
odstartování čtenářské soutěže pro děti “Lovci perel“ a „Večer s Andersenem“. A kromě besed 
pro žáky ZŠ a MŠ bychom rádi uskutečnili i pár setkání s dospělými čtenáři, ale i nečtenáři - 
nad knihou i bez knihy, třeba při nějakém drobném workshopu ☺ 
 
Starším čtenářům nabízíme možnost donášky vybraných knížek domů – stačí se domluvit 
s knihovnicí – osobně, telefonicky či e-mailem. 
Pokud navíc zatoužíte po knize, která není ve fondu naší knihovny, můžeme ji pro vás ZDARMA 
zapůjčit z Krajské knihovny. Tituly, které nejsou ani v Krajské knihovně pak lze zapůjčit v rámci 
MVS (meziknihovního výpůjčního systému) za poplatek 50 Kč + poštovné. 
 
A na závěr pro ty, kteří mají raději stručné přehledy a tabulky: 
 
Výpůjční činnost (srovnání s minulými roky) 
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 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 

Počet čtenářů 228 251 212 203    221 

                            z toho dětí 137 136 122 112 121 

Počet výpůjček celkem 10330 11946 13112 16760 16920 

- naučná lit. dospělým 353 410 366 510 746 

- krásná lit. dospělým 3445 3671 3416 3679 4529 

- naučná lit. dětem 740 1077 1453 2052 2151 

- krásná literatura dětem 3881 4217 3989 5696 5227 

- periodika 1911 2571 3888 4823 4267 

Počet návštěvníků – fyzické návštěvy 3269 4095 3235 3684 4618 

Počet návštěvníků – on-line návštěvy 116 101 102 118 75 

Virtuální návštěvy webových stránek 3573 3886 2801 3613 2123 

Uživatelé internetu (v knihovně) 471 589 190 472 803 

Meziknihovní výpůjční služba 523 518 395 508 363 

 
Zpracovala: Monika Slevinská 
Dne: 2. 2. 2017 


