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Komentář ke statistickému výkazu knihovny
za rok 2015

Základní údaje a změny
Knihovna U Mokřinky, základní knihovna, Mokré 12, 517 71 České Meziříčí
Evidenční číslo knihovny: 5966/2004
Rok 2004 – registrace knihovny
4.12.2009 – změna názvu knihovny – Knihovna U Mokřinky, základní knihovna
Knihovna působí od roku 1997.
Rok 2010 – rekonstrukce knihovny – rozšíření stávajících prostor + sociální
zařízení
Rok 2012 – dokončení rekonstrukce a 1.12.2012 se konalo slavnostní
odhalení znaků na budově obce a knihovny. Knihovna má také svůj znak.
Počet obyvatel v obci k 31.12.201: celkem 144 obyvatel.

Výsledky knihovnictví v roce 2015 za oblast:
1) Podmínky pro činnost knihoven
Změny v síti veřejných knihoven oblasti (včetně knihoven jiných sítí):
Beze změny.
Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice:
V roce 2015 v knihovně neproběhla žádná investice ani velká oprava. Finanční zajištění
knihovny je na dobré úrovni. Knihovna využívá ke své činnosti prostředky obce, dále dotace
a granty, finanční a věcné dary firem a obyvatel obce.
Financování neprofesionálních knihoven:
Knihovnu finančně zabezpečuje obec jako zřizovatel a knihovnu velmi podporuje. Je to jediný
„spolek“, který v obci zajišťuje kulturní vyžití pro děti i dospělé.
VISK a jiné jednorázové dotace:
V roce 2015 knihovna nevyužila dotace VISK ani jiné.
Knihovna obdržela finanční dar 30 000 Kč od Nadace Charta 77 – Senzační senioři – v soutěži
Senior roku - nejlepší klub a 5 000 Kč za vítězství v soutěži Biblioweb 2015 Cena veřejnosti.
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Knihovna v roce 2015 obdržela věcné dary:
Knihy od nakladatelství a dalších osob – celkem 129 darovaných knih cca v hodnotě
25 000 Kč
Věcné dary obyvatel do soutěží a her – celkem cca ve výši 15 000 Kč
Provozní podmínky a vybavení knihoven
Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu Mokré, má bezbariérový přístup, je
zrekonstruovaná v roce 2010. V knihovně je moderní nábytek, 3 počítače s připojením
na internet. Je rozdělená do dvou místností, větší slouží navíc jako herna pro děti (výtvarné
tvoření, akce pro děti, besedy, Čajovna u bludičky pro seniory atd.). K dispozici jsou
společenské hry, hračky, stavebnice a výtvarný materiál, dále různé kvízy, omalovánky,
domalovánky, hlavolamy, tabule s křídami apod.
Zaměstnanci
1 knihovnice, která je zaměstnána na obci na plný úvazek jako hlavní účetní a správce rozpočtu,
knihovnice, kronikářka, webmaster a šéfredaktorka Mokerského zpravodaje.
Knihovnice má rekvalifikační kurz knihovníka a informačního pracovníka (SVK HK), dále
jednooborovou maturitu z výpočetní techniky a informatiky (obchodní akademie Brno).
Knihovní fondy
V roce 2015 byly nakoupeny knihy v částce 8 541Kč, což je asi o tisíc Kč méně než v roce 2014.
Knihovna získává ale většinou knihy do fondu darem. V roce 2015 obdržela 129 darovaných
knih, koupených jich bylo 82. Celkem byl přírůstek 211 knih + 5 dokumentů kroniky = 216.
Návštěvníkům jsou k dispozici noviny a časopisy, některé formou předplatného, obecní
především výměnou za Mokerský zpravodaj.
Soupis časopisů a novin 2015:
1. Mokerský zpravodaj
2. Opočenské noviny
3. Dobrušský zpravodaj
4. Rychnovský zpravodaj
5. Bačetínský zpravodaj
6. Deštník – zpravodaj obce Deštné v Orlických horách
7. Přepyšský zpravodaj
8. Vamberecký zpravodaj
9. Zpravodaj obecního úřadu Lidice
10. Rychnovský deník
11. U nás
12. Bulletin Skip
13. Obec a finance
14. dTEST
15. Praktická žena
16. Revue 50plus - Magazín pro aktivní seniory
17. Moje země
18. Časostroj
19. Historický kaleidoskop
20. Čechoaustralan (zahraniční časopis)
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Regionální knihovnička
Specialitou knihovny je i malá regionální knihovnička. Je to sbírka především knih a dalších
publikací našeho kraje. Knihovnice je získává většinou výměnným způsobem za knihu Obec
Mokré v dějinách i současnosti 1390 – 2010, pohádkami nebo věnováním obcí.
K 31.12.2015 knihovnička obsahovala dále kroniky a další dokumenty obce – množství cca 400
ks dokumentů.
2) Služby pro veřejnost
Vývoj knihovnických služeb
Návštěvnost knihovny je stále celkem dobrá, oproti roku 2014 klesly výpůjčky i návštěvnost.
Malá návštěvnost je v současné době na internetu. Je to tím že Mokré je velmi malá obec
(144 obyvatel) a v loňském roce se odstěhovaly dvě početné rodiny s dětmi, které knihovnu
hodně navštěvovaly. Také je v obci málo dětí – 19 v rozsahu od 1 do 15 let. Většina rodin má
svůj internet a do knihovny přijdou, pokud jim zrovna nefunguje. Už malé děti mají své tablety.
Všechny děti navštěvují také knihovny v místě základní školy, takže výpůjčky se pak rozmělní.
Návštěvníci jsou jinak s knihovnou spokojeni. Čtenářů bylo v roce 2015 ještě 100 osob.
E-knihy v knihovně nemáme. Není o ně ani zájem, většina čtenářů má svoje čtečky a svoje
knihy v nich.
Propagace je velká – webové stránky, Mokerský zpravodaj, regionální, celostátní i zahraniční
tisk, místní vývěska, veřejný rozhlas, opočenské webové stránky Vylepto, internetové portály –
ORLICKÝ.net, Místní kultura atd.
Webové stránky jsou hodně navštěvovány.
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost, komunitní působení knihoven
Počet akcí (účast či pořádaných vlastních) = 44 – dle rozpisu v příloze
Spolupráce knihoven
Knihovnice je členkou SKIP. Knihovna spolupracuje s knihovnou Opočno, Dobruška a Rychnov
nad Kněžnou. Knihovna má družbu s chorvatskou knihovnou Franty Buriana v Daruvaru.
Knihovna oslavila výročí 125 v roce 2014.
Soupis publikací
Knihovna v roce 2015 nevydala žádnou publikaci.
Zpracoval: Dagmar Honsnejmanová
Datum: 24.2.2016
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ROK 2015 - SOUTĚŽE - AKCE
1. Výstava Žehličky 2015
2. Čajovna s žehlením
3. Zimní poznání švestkových alejí
4. Vyhlášení čtenářů 2014
5. Ve stopách Vikingů
6. Dobrou noc s Večerníčkem
7. Čajovna s uměním patchworku
8. Jarní zdobení perníčků 2015
9. Večerníček II.
10. Čajovna s bylinkami 28.4.2015
11. Slet čarodějnic 2015
12. Pocta mokerským vojákům a bojovníkům světových válek 2015
13. Podvečer s Dráčkem
14. Čajovna s kouzlem damascénské oceli 26.5.2015
15. Květinová soutěž 2015
16. Autobusový výlet 6.6.2015
17. Blanka Milfaitová 2015
18. Čajovna s historickými váhami
19. Den pro děti 2015
20. Čím vážily naše babičky
21. Hon za pokladem 2015
22. Keramický kurz 2015
23. Večerní poznání švestkových alejí
24. Křížovka na prázdniny
25. Letní výstava koření a kuchařek
26. Dekret pro prvňáčka 2015
27. Čajovna s výstavou kuchařek a prodej koření
28. Poznání švestkových alejí u sousedů
29. Výstava keramiky 2015
30. Setkání jubilantů I.
31. Čajovna : Oslava ceny Senior roku a cesta na Zanzibar
32. Cestování s razítkováním 2015
33. Fotografická soutěž 2015
34. Čajovna s výstavou fotoaparátů
35. Přednáška astrofotografa Petra Horálka a vyhodnocení fotografické soutěže
36. Výstava fotoaparátů 2015
37. Čajovna FIMO šperky Ivy Francové
38. Prázdninové malování 2015
39. Čertovské zvonění 2015
40. Vánoční besídka 2015
41. Setkání jubilantů II.
42. Čajovna Xanto/77
43. Květinová soutěž 2015
44. Petice pro Hanku

