
Z H O D N O T E N I E 

činnosti Mestskej knižnice v Leopoldove 

za rok 2016 

 

Mestská knižnica v Leopoldove bola v roku 2016 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 

 

Knižnica sa počas letných prázdnin od 19.7. do 17.8. sťahovala do nových priestorov na Štúrovej ulici 

č. 454/2. Otváracie hodiny zostali nezmenené.  

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

používateľov bol 392,  z toho bolo 307 dospelých a 85 detí. Nových čitateľov sa prihlásilo 23, z toho 

11 detí a 12 dospelých.   

Celkový počet návštevníkov počas roka bol 4 190, z toho 2 814 tvorili dospelí čitatelia a 1 378 bolo 

detí.  

V roku 2016 bolo čitateľom rozposlaných 95 upomienok, z toho 53 upomienok bolo vybavených. 

Výška prvej upomienky bola 2 € a druhej 4 €.  

Celková vyzbieraná suma na knižničných poplatkoch bola 505,21 €. 

Počas roka 2016 pribudlo do mestskej knižnice 196 kníh, z toho 113 knižničných jednotiek bolo 

získaných darom a 83 knižničných jednotiek bolo zakúpených z príspevku mesta v celkom sume 

877,90 €. Úbytkov kníh z elektronického katalógu bolo 50 jednotiek. Knižničný fond tvorí 12 424 

knižničných jednotiek.  

Kultúrno-spoločenských podujatí sa v roku 2016 konalo 10. Boli to besedy pre dospelých, informačné 

výchovy pre deti materskej a základnej školy, spoločné čítanie, spoločenské hry a tvorivé dielne, 

ktorých sa spolu zúčastnilo 218 účastníkov.  

 

 

 

 



Podujatia Mestskej knižnice uskutočnené v roku 2016 

 

 

  3.3.2016 informačná výchova pre žiakov MŠ     45 účastníkov 

  4.3.2016 informačná výchova pre žiakov MŠ     43 účastníkov 

  9.3.2016 beseda s p. spisovateľom Ivanom Szabom   13 účastníkov 

16.3.2016 informačná výchova pre žiakov ZŠ    50 účastníkov 

18.3.2016 tvorivé dielne (Veľká noc)                   6 účastníkov 

  1.4.2016 beseda s p. spisovateľkou Denisou Martincovou   12 účastníkov 

28.4.2016 beseda s . spisovateľom Viliamom Hrabovským + krst knihy 20 účastníkov 

  3.6.2016 MDD- čítanie kníh, tvorivé dielne    14 účastníkov 

5.10.2016 spoločenské hry        6 účastníkov 

2.12.2016 tvorivé dielne (vianočná výzdoba)      9 účastníkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad číselných údajov za rok 2016:  

 

Knižničný fond       12 424 

Počet titulov odoberaných periodík             2 

Prírastky kníh            196 

z toho:  získané kúpou            83 

získané darom           113 

Výpožičky spolu      26 870  

 z toho:  absenčne     13 053 

  prezenčne     13 817 

 

Používatelia knižnice          392 

Návštevníci knižnice         4 190 

z toho:  dospelí         2 814 

  deti         1 376 

používatelia internetu          574 

návštevníci podujatí        218 

Poskytnuté bibliografické informácie        979 

Nákup kníh z rozpočtu mesta         877,90 € 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia          10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


