Obecní knihovna Rapotín
Šumperská 530
788 14 Rapotín
583 212 531, knihovna@kkcrapotin.cz
Zpráva o činnosti obecní knihovny v Rapotíně za rok 2019
Vážený pane starosto,
předkládám Vám zprávu o výsledcích činnosti obecní knihovny v Rapotíně.
Dotace od obce v r. 2019:
Za dotace od obce bylo zakoupeno:
Zpracované dary:

60.000,- Kč
238 svazků
60 svazků

v hodnotě
v hodnotě

50.211,- Kč
11.093,- Kč

Celkem pro fond veřejné knihovny zapsáno a zpracováno 298 svazků.
Tematická skladba knih:
Naučná pro dospělé Beletrie pro dospělé Naučná pro děti Beletrie pro děti celkem
Zakoupeno
Darem

37
15

146
20

10
4

45
21

238
60

30 knih získala knihovna darem z projektu Ministerstva kultury „Česká knihovna 2019“, který podporuje
českou literaturu.
Knihovní fond čítal ke konci roku 5 728 svazků, z toho beletrie 4 171 titulů, naučných knih 1 551 (ve fondu je
také zapsáno 6 zvukových knih, 31 stolních her, 2 elektronické ALBI tužky, 1 čtečka elektronických knih).
Seznam knih a přírůstková čísla, pod kterými jsou zapsány v evidenci Městské knihovny Šumperk, je přílohou
této zprávy.
Za periodika bylo v roce 2019 zaplaceno 9.400,- Kč. Z této částky bylo zajištěno i předplatné časopisů na další
rok 2019.
V roce 2019 bylo odebíráno 16 titulů časopisů: Apetit, Bart Simpson, Čtyřlístek, Dekor, Epocha, Flóra, History,
Koktejl, Koně a hříbata, Praktik, Psychologie dnes, Recepty prima nápadů, Respekt, Rozmarýna, Venkov a styl,
Vlasta.
Místní knihovna půjčovala v roce 2019 40 hodin týdně (PO-PÁ 9.00-17.00 hod.).
Místní knihovna

dosáhla v roce 2019
a zaregistrovala
počet návštěvníků

9 384 výpůjček
255 čtenářů (z toho 64 dětí do 15 let)
3 552 z toho 835 účastníků kulturních a vzdělávacích akcí.

Registrační poplatky činily: dospělí 40,- Kč/rok a děti, studenti, důchodci 20,- Kč/rok. V roce 2019 bylo vybráno
za registrační poplatek celkem 4,380,- Kč a za upomínky 1.360,- Kč.

Knihovnice zajišťuje čtenářům také knihy formou meziknihovní výpůjční služby. V roce 2019 bylo 22 titulů
zapůjčeno z Městské knihovny Šumperk a 2 tituly z jiné knihovny. 7 knih zapůjčila knihovna dalším knihovnám
v regionu.
Kulturní a výchovná činnost knihovny
Knihovna se podílí na činnosti KKC Rapotín a sdílí prostory s turistickým informačním centrem.
Knihovna po celý rok aktivně spolupracovala se ZŠ a MŠ Údolí Desné. Na besedy přišlo v průběhu roku celkem
413 dětí. Byly uspořádány např. besedy: Vyznáme se v knihovně, Už jsem čtenář, Kirigami, Knížka, Aprílová
škola, Zima a vánoce a další.
Koncem června předala knihovnice prvňáčkům 1.A, 1.B a 1.C ZŠ a MŠ Údolí Desné diplomy a Knížku pro
prvňáčka v rámci projektu Už jsem čtenář. Zapojilo se 38 dětí, které se zúčastnily knihovnických besed ve
školním roce 2018/2019.
Knihovna uspořádala 6 besed pro veřejnost: Kanada - Karek Kocůrek; Putování Zábřežskem – Miroslav Kobza;
Pupeny léčí – Jarmila Podhorná; Autorské čtená Aleny Strnadové; O živém mrtvém – Stanislav Motl; Lásky
B.Němcové – A.Bittnerová; Co říkají linie na dlani.
Od ledna 2019 se zapojila knihovna do projektu Virtuální univerzity třetího věku, který před tím vedla Sociální
komise obce Rapotín. Knihovnice se stala tutorem Konzultačního střediska Rapotín, zajišťuje prostory a
pravidelné přednášky pro studenty – seniory VU3V. V roce 2019 docházelo pravidelně na VU3V celkem 18
studentů z Rapotína a blízkého okolí.
Knihovnice pravidelně informuje čtenáře o nových knihách prostřednictvím rubriky Knihovnické okénko a o
činnosti knihovny v Rapotínských novinách. Aktuální informace o dění v knihovně najdou také čtenáři na webu
knihovny či facebooku KKC.

Spolupráce se střediskovou knihovnou – Městská knihovna Šumperk
V roce 2019 bylo do knihovny ve výměnných souborech z Městské knihovny Šumperk dodáno 304 svazků a 5
CD. Knihovna úzce spolupracuje s Městskou knihovnou Šumperk vykonávající regionální funkce a veškerá
jednání, konzultace či dovoz výměnných souborů zajišťovaly pracovnice střediska Šumperk.
V rámci vzdělávání v roce 2019 se knihovnice zúčastnila seminářů pořádaných Městskou knihovnou Šumperk
pro knihovníky okresu Šumperk, odborných seminářů pořádané Vědeckou knihovnou Olomouc a Svazem
knihovníků a informačních pracovníků ČR. V roce 2019 se stala knihovnice členem celostátní komise Knihovna
roku.
Dotace
V roce 2019 knihovna ještě čerpala částku 10.000,- Kč z dotačního programu Olomouckého kraje na podporu
obnovy drobného majetku v oblasti kultury. Z dotace byl pořízen pojízdní knihovnický vozík a čtečka čárových
kódů.
Dne 28.1.2020
Zpracovala: Lenka Drechslerová
knihovnice
Přílohy:
1. Seznam knih – přírůstkový seznam
2. Seznam kulturních a vzdělávacích akcí pořádanou knihovnou v roce 2018
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