
Z H O D N O T E N I E  

činnosti Mestskej knižnice v Leopoldove 

za rok 2017 

 

Mestská knižnica bola pre čitateľov otvorená nasledovne:  

Pondelok:  10,00 – 12,00 13,00 – 18,00 

Utorok:    8,30 – 12,00 13,00 – 16,30 

Streda:  10,00 – 12,00 13,00 – 18,00  

Štvrtok: 10,00 – 12,00 13,00 – 18,00 

Piatok    8,30 – 12,00 13,00 – 16,30 

 

Členský poplatok pre dospelého čitateľa bol 3 €, pre detského čitateľa 1 €. Počet aktívnych používateľov 

bol 215, z toho 146 dospelých a 69 detí. Novoregistrovaných čitateľov sa do knižnice prihlásilo 51, z toho 

25 dospelých a 26 detí.  Celková suma vyzbieraná na členskom poplatku bolo 507 €. 

Celkový počet návštevníkov knižnice vrátane návštevníkov podujatí a užívateľov internetu počas roka bol 

3337 ľudí, z toho počet dospelých bol 2131 a detí 1206. Počet užívateľov internetu bol 113.  

Kultúrno-spoločenských podujatí sa v roku 2017 konalo 12. Boli to hlavne informačné výchovy pre 

materskú a základnú školu, ale aj besedy, tvorivé dielne, spoločné čítanie a spoločenské hry, ktorých sa 

spolu zúčastnilo 190 návštevníkov, z toho 36 dospelých a 146 detí.  

V roku 2017 bolo rozposlaných 102 upomienok, z toho 71 ich bolo vybavených. Vyzbieraná suma na 

upomienkach bolo 523,65 €.  

Celkovo vyzbieraná suma na knižničných poplatkoch bola 1102,55 €.  

Žiadali sme o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia s programom pod názvom „Nákup kníh 

pre všetkých čitateľov Mestskej knižnice v Leopoldove“. Žiadosť bola úspešná a získali sme celú žiadanú 

sumu 3 000 €, mesto spolufinancovalo projekt sumou 277, 14 €. Vďaka projektu pribudlo do mestskej 

knižnice celkovo 293 kusov nových kníh, z toho 82 knižničných jednotiek náučnej literatúry pre 

dospelých, 131 jednotiek beletrie pre dospelých, 33 jednotiek náučnej literatúry pre deti a mládež        

a 47 jednotiek beletrie pre mládež. Z celkového počtu nových kníh financovaných s podporou FPU bolo 

95 kusov zakúpených v januári 2018.  

Celkovo počas roka pribudlo do knižnice 502 nových kníh, z toho 260 bolo získaných kúpou za sumu 

2 877,13 €, darom sme získali 242 knižničných jednotiek.  

Úbytkov kníh z elektronického katalógu bolo 45 jednotiek.  

Knižničný fond tvorí 12 881 jednotiek, z toho 2 724 jednotiek náučnej literatúry pre dospelých, 6 250 

jednotiek krásnej literatúry pre dospelých, 3 339 jednotiek krásnej literatúry pre deti a mládež a 568 

jednotiek náučnej literatúry pre deti a mládež.  



Podujatia uskutočnené v roku 2017 

 

7.3. 2018  2x informačná výchova pre materskú školu   42 účastníkov (4 dosp.+ 

38 detí) 

8.3.2018 3x informačná výchova pre materskú školu   50 účastníkov (6 dosp. + 

44 detí) 

9.3.2018 Beseda- p. spisovateľka Andrea Novosedlíková   13 účastníkov (13 dosp.) 

24.3.2018 Informačná výchova pre základnú školu    26 účastníkov (2 dosp. + 

24 detí) 

29.3.2018 Informačná výchova pre základnú školu    34 účastníkov (2 dosp. + 

32 detí) 

7.4.2018 Tvorivé dielne- veľkonočná a jarná výzdoba   8 účastníkov (8 detí) 

5.10.2018 Putovanie za rozprávkou     4 účastníci (2 dosp. + 2 

deti)  

26.10.2018 Tvorivé dielne- jesenná a halloweenska výzdoba  8 účastníkov (4 dosp. + 4 

deti)  

30.11.2018 Besiedka o Krtečkovi      5 účastníkov (3 dosp. + 2 

deti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad číselných údajov za rok 2017:  

 

Knižničný fond      12 881 

z toho:  náučná literatúra pre dospelých    2 724 

  krásna literatúra pre dospelých    6 250 

  náučná literatúra pre deti a mládež      568  

  krásne literatúra pre deti a mládež   3 339 

 

Počet titulov odoberaných periodík            2 

 

Prírastky kníh               502 

z toho získané:  darom           242 

   Kúpou                 260 

Úbytky kníh                  45 

 

Výpožičky       22 026 

z toho: absenčne      9 885 

  prezenčné    12 141 

 

Aktívni používatelia knižnice        215 

 z toho:  dospelí         146 

  deti           69 

 

Návštevníci knižnice     3 337 

 z toho: dospelí     1 922 

  deti     1 112 

  používatelia internetu      113 

  návštevníci podujatí      190 

 

Nákup kníh      2 877,13 € 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia      12 

 

 

 



 

 

 

 

 


