Stručně o knihovně v roce 2013

Městská knihovna v číslech roku 2013
Počet registrovaných čtenářů:

2 917

z toho: do 15 let 685 (23,48%), 16 - 19 let 263 (9,02% ), 20 - 59 let 1370 (46,96%), 60 - 69 let 341 (11,69%), 70 - 79 let 196 (6,72%),
80 let 39 (1,34%), věk nevyplnilo 23 čtenářů ( 0,79%).
Muži
Ženy

844
2073

28,93%
71,07%

Počet návštěv čtenářů v půjčovnách knihovny:
 Průměrná denní návštěvnost v půjčovních odděleních*:

Počet návštěvníků informačního centra:
 Průměrná denní návštěvnost informačního centra*:

46 413
184

34 906
139

*průměrná čísla jsou počítána na pracovní dny roku 2012, tj. 252

Počet návštěvníků roubenky:
 Průměrná denní návštěvnost roubenky

4 923
20

Počet pořádaných akcí v roce:

190

Akce pořádané pro školy:

122

Akce pořádané pro veřejnost:

68

Počet návštěvníků akcí pořádaných knihovnou: 15 927
 Průměrná návštěvnost akcí (veřejnost + školy):

Počet návštěv webových stránek:

84

49 965

(využití informací knihovny pro veřejnost, pozvánky na akce knihovny, často vyhledávané stránky informačního centra,
on-line katalogu a informace o přírůstcích do fondu knihovny)



Průměrná denní návštěvnost webových stránek*:

*průměrná čísla jsou počítána na pracovní dny roku 2013, tj. 252

198

Celkem návštěvnost:

152 134

Celkový denní průměr návštěv knihovny, jejích akcí a
projevený zájem o knihovnu prostřednictvím webových
stránek: 604
Městská knihovna Rakovník děkuje čtenářům a návštěvníkům
knihovny. Děkujeme návštěvníkům, kteří v roce 2013 přišli na
akce pořádané knihovnou. Děkujeme i těm, kdo knihovnu
využívají a sledují prostřednictvím webových stránek.

Děkujeme za podporu Městu Rakovník. Děkujeme za finance i
hmotné dary příznivcům knihovny a stálým přátelům, kteří
v loňském roce podpořili knihovnické akce pro děti (Rakochmel
Kolešovice, Elektro Viola, Tepelné zásobování, MUDr.Jana
Císařová, Potraviny U Lutovských, Copy Centrum).
Děkujeme všem rakovnickým školám i školám v regionu za
spolupráci, za návštěvy knihovny a jejích akcí v rámci vzdělávání
v oblasti četby a literatury.
Jsme velice potěšeni zájem veřejnosti o knihovnu a její akce.
Vážíme si každého slušného návštěvníka. Není potřeba rozlišovat
návštěvu některého z oddělení či pořádanou akci.

Máme zkušenost, že pokud funguje komunikace, vzájemné
pochopení a pohoda, je to na výsledku vždycky znát.
Knihovna se snaží vytvořit ve svých prostorách i na akcích místo,
kde se lidé cítí dobře a kde společně mohou komunikovat.
Snahou knihovny je přispět k obohacení života každého, kdo do
jejích prostor vstoupí, kdo otevře stránky knihy, nebo tomu, kdo se
dokáže radovat na společných setkáních.
Jak se nám to podařilo, to už musí posoudit opravdu ti, kdo se
s knihovnou v loňském roce setkali.

