Obecná knižnica vo Višňovom
Správa o činnosti Obecnej knižnice vo Višňovom
za rok 2019
Obecná knižnica vo Višňovom je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá
zhromažďuje, spracováva a uchováva knižničný fond a poskytuje knižničné a informačné
služby čitateľom a používateľom.
Knižnica je pre každého, kto chce oddychovať s knihou a vzdelávať sa s knihou
Prevádzkové hodiny sú v sobotu od 14,00 hod. do 16,00 hod, knihovníčkou je p. Ľudmila
Heliová. Knižnica je umiestnená v priestoroch MKS.
Knižničný fond je delený na literatúru pre deti a mládež a literatúru pre dospelých. V rámci
tohto rozdelenia je členený na krásnu a odbornú literatúru. Krásna literatúra je zoradená
abecedne podľa mien autorov, odborná literatúra pre dospelých je rozdelená tematicky. Krásna
a odborná literatúra pre deti je rozdelená abecedne.
Ku dňu 31.12. 2019 mala knižnica vo svojom fonde:






2224 knižničných jednotiek, z toho:
288 zväzkov odbornej literatúry pre dospelých
1117 zväzkov krásnej literatúry
104 zväzkov odbornej literatúry pre deti a mládež
715 zväzkov krásnej literatúry pre deti a mládež

V roku 2019 pribudlo 19 kníh v hodnote 213,46 €. Vyradené knihy neboli žiadne.
V roku 2019 knižnica evidovala 19 čitateľov, z toho:

3 čitateľov do 15 rokov

1 čitateľov nad 15 rokov do 18 rokov
 15 dospelých čitateľov
V roku 2019 navštívilo knižnicu 58 čitateľov, z toho 7 do 14 rokov, ktorí si vypožičali 188
zväzkov kníh, z toho:




náučná literatúra pre dospelých........................................................ 8 knižných zväzkov
krásna literatúra............................................................................. 146 knižných zväzkov
krásna literatúra pre deti a mládež ................................................. 34 knižných zväzkov

Najväčší záujem je o oddychovú, zábavnú a literatúru zo súčasnosti, literatúru faktu –
cestopisy a literatúru o prírode. Nákup kníh sa uskutočňuje 2 x za rok.
Poplatky za členské príspevky v roku 2019 boli prijaté v sume 9,50 €.
Ďakujem za doterajšiu spoluprácu starostovi obce p. Pavlovi Hluchému a poslancom Obecného
zastupiteľstva vo Višňovom.
Vo Višňovom, dňa 7.1.2020

Ľudmila Heliová, knihovníčka

