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činnosti Mestskej knižnice v Leopo

Prehl'ad číselných údajov za rok 2014:

Knižničný fond

Počet titulov odobernných perlodfk

Prírastky kníh

z toho: získané kúpou

získané darom

Výpožičky spolu

Používatelia knižnice

Návštevníci knižnice

z toho: dospelý

deti

používatelia internetu

Poskytnuté bibliografické informácie

Nákup kníh z rozpočtu mesta

za rok 2014

12028

426

110

316

19131

391

2997

1569

859

569

989

661,26€

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia

2

7
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činnosti Mestskej knižnice v Leopoldove

za rok 2014

Mestská knižnica v Leopoldove bola v roku 2014 pre čitatel'ov otvorená nasledovne:

Pondelok: 8,30 - 12,00 13,00 - 16,30 / od 1. apríla 10,00 - 12,00 13,00 -18,00

Utorok: zatvorené

Streda: 8,30 - 12,00 13,00 - 16,00

Štvrtok: 11,00 - 16,30

Piatok: zatvorené

Členský poplatok pre dospelého čitateľa bol 1 € a pre detského čitateľa bol poplatok 0,50 €.

V roku 2014 bolo čitateľom rozposlaných 41 upomienok, z toho 19 ich bolo vybavených. Poplatok

upomienky je 0,50 c.

.Príspevok z mestského rozpočtu na nákup kníh bol vo výške 661,26 €, ktoré boli použité na

nákup 110 knižničných jednotiek. Darom sme získali 316 knižničných jednotiek.

Spolu získaných knižných jednotiek bolo 426, z toho 137 jednotiek náučnej literatúry, 224
jednotiek krásnej literatúry pre dospelých, 60 jednotiek krásnej literatúry pre deti a 5 jednotiek
náučnej literatúry pre deti.

Kulturno-spoločenských podujatí sa v roku 2014 konalo 7. Boli to informačné výchovy deti

základnej a materskej školy, spoločné čítanie, spoločenské hry a tvorivé dielne, ktorých sa spolu

zúčastnilo 160 návštevníkov.



PODUJATIA

za rok 2014

20.3. informačná výchova pre žiakov ZŠ 42 účastníkov

27.3. informačná výchova pre žiakov MŠ 49 účastníkov

26.3. informačná výchova pre žiakov MŠ 32 účastníkov

16.6. spolO'čné čítanie, spoločenské hry 13 účastníkov

14.8. spoločenské hry 7 účastníkov

27.8. spoločné čítanie, spoločenské hry 12 účastníkov

27.11. tvorivé dielne 5 účastníkov


