
Minis|eÍsvo ku|tury

$chváIeno ČSÚ p'o Ministelslvo kUltury
C. Vk 95' €8 ze dne 29. 10. í997
v rámci Programu slatistlckých zjišíování na í. 1998

Předkládací cest3 je Uvédena na zadnishaně Výkdzu

ochíana indivjduálních dat je zaručena zákonem
č. 99/95 sb' Udaje se zjišfujíPlo potřebu MinisIerstva
kullury Ža ochranu individuálních dal zodpovídá
MK.

ROCNI VYKAZ O KNIHOVNE or<r"'..........99!ilY-.
zA ROK 1998 N,l ísl o..........T\]Íl'1.o. -v...'..

K'l i h ̂ t'|l. lň^h^il.. \ },Íěstská }milovna A.lbrka

l) Vyplni Šc slovně označfii žňzďa!e|é nebÓ Žak|adale'e ŽpÍavodajské jedrolky: ú.lleói o.9Áň
slÁtní Eptávy (nópt MK. MšMT); ď'esd. úlód; ňěs|onebo obéq iiňÁP'áňi.ká osoba.
podnilalé| (n!pl oscho&ri spoleénost za|o:ená po.! e rókona 513^ 991 . obchoď!' zák6ik):
'ná péhi.ká osobá neza|o2ená:3 Ú.e|em podnitáni (napt' obéanské 6d'U2eďPodo
:ákoná $a0 sb'' cittv. ó náb.6dfu.éni. nódacé. polilické s|lary ald');lyzic|d o.sob' (občan)
neboty.ická osobá Po*ir.jicj napl n! Žók|adé.ivnosteňského optáhěni (owc).

2) vy?hi sc slovné označď! ptóvtÍ loBny :Píavodnjské jednolky:.|' Bczgďlové otgani:ace;
2' Pl5spěvtová otganjzacé; 3' stálď pcójt l.Íe Žókoňa 7711997sb ):.{'o5čanslé sd'uŽeni
(.!e rárooa 83,l 990 sb ): s. obecně pÍospěŠňó spdéčnost (dé Žóioaó 2.18n 99s sb );
6. N!d.c.: 7. obchoďú spóečnost ió|o:ená Doďe :ákonJ 51 3/í 991 sb' {. ob.hoúi rákonir.)
roiklélně:7'01 v€leiÓó ob.ho.bi 9'Iečnost (Vos)' 7'g2 KomJndtní spolďnosl .
7.03 spclénosts Íučénih one:enýr (s' s '' o )' 7'o. ArcioÝá spolďnost' 7 o5 D'lrslvo:
8' 2|h.$.nsré optó6érú. tyli.rs os.5l (osvČ).9 Jinó (wésl'ňÉnoMIě)'

KULT  (MK )  V  í2 . 01

c.i. Rok IMěsíc IČo
0 ' Í 9 8 1 2 00498858

zíizovatel / za kladale| í) I.lesEslq. uracl 'lurnov

o3
Právní íoíma zplavodajské jedno|ky 2) .ťrJ-s[pvl(ova' org.

o4

l .KNIHoVNÍ FoND

Celkem

a í 2

Knjhovní jednotky celkem / 0101 85.435

É.

naučná literatuía pro dospělé 0102 25 -544

krásná |iteíatura pío dospělé 0103 4L.49L

naUčná lileratura pÍo dé!i 0104 4.323

krásná |iIeralur3 pIo déti 0105 13.506

oslatni dokumenty 0106 l t L

Počet běŽných metíů všech polic na
uskladnění knihoVnich jednolek 0107 2.44L

Počet exemplářů docháŽejících periodik 0108 I )

Piírůstky knihovních
jednotek

ve svazcrch 0109 4-L82
v běžných
melíech polic 0 1 1 0 IL9

Úb},tky knihovních jednotek 0 1 1 1

KonkolnísoUčet 0139 L77 -694

|V. DALŠí ÚDAJE

č.ř. Celkem

1

V2dě|áVaci a výchovné kolektíVníakce 0401 301
PoskytnUlé regiskované jníoImíce 0402

lúeziknihoVní
výpújční
sIuŽba na
náÍodní Úíovni

požadované
výpůjčky od
jiných
knihoven

celkový počet
poža.d.ovaných 0403 179

celkový počet
uspÓkojených 0404 lJ)

íealizované
výpůičkv oílqinálv 0405 13s
Íea|.zované
Výpůjěky kopie 0406

Požadované
YýPújčky
Jrnym
knihovnám

celkový počet
poŽad.ovaných 0407 I

ceIkový počet
Uspokojených
vÝoúiček

0408 I

realizované
vÝDůiěkv orioiná|v 0409 I
réaIizované
ýýoúičkV koDie

04 to

Meziknihovní
VýpújčnÍ
služba na
mezinárodní
ú.ovni

poŽadavkV
i jiných Žémí

ce|kový Počel
pgžad-ovaných 0411

ceIkoVý počet
uspokoi.9ných 0412

ÍéaliŽované
Výpúičkv oriqinálV 0413

realiŽované
výoŮičkV kopie

o414

poŽadaVky

9:iitrn

ceIkový Počet
požadovaných
výpůjček

0415

ceIko!ý. počet
uspoxolenycn
vÝpúiéek

0416

reaIi2ované
výoůičkV oriainálY

0417

leal izované
VýDúičkv kooie 04í8

semináře. odborné Polady
a kon2ullace 0419 52
Vydané pubIikace 0420

Počet poboček 0421 6
PočeI hodin pIo veřejnost týdné 3) 0422

KonlrolnÍ součel 0€9 832

Celkem

1 2
.9gislrovanÍ č|enáři o20í 2.105
z toho čtenáři do 15 let 4202 729

NávšléVníci v knjhoVné ceIkem 0203 19-I70

KontroIní so!čet 22.OO4

l lt. VÝPŮJčKY
Ce lkem

a

Výpůjčky celkeň 0301 7L-242

E
9

nauěná litelatUra pÍo dospě|é 0302 20.427

krásná |ileralura pro dospělé 0303 34.568

naučná |i|eíatura pro dě|i 0304 4-164
krásná lileratura plo děii 0305 8.243
os|atní dokuménty 0306 3.840

VýPújčky periodik z řádku 0301 0307 r1.026
Konho!nísoučet 0339 1s3.510

3) $plnípou2e MLK



V' zAMĚsTNANc| . NEVYPLŇUJíMLK

Celkom

a í

zamé.tnanci knihovny (Piepoč|éný 5|av) 050í ?

VŠ kn.hovnického .métU os02

vs o3tatní 0s03

sŠ knihovnického směrÚ ' 0504 4
sŠ o9tatní 0505 l

KontíoInI soUčeI 0s39

V|. b HosPoDAŘENÍ VYKAZUJÍcí KNlHoVNY
iUjí mnlé piispěvkové olgcnizace

Celkem

1

Přijmy ce|kem v Xč 06í4

pií3Pěvek od 2ii.ova!€le 0615

přirny od obyvate|3tva 06í 6

o.|aInípiiÍry 0617

Výdoie ce|k€m v Kě 0618

mŽdové pÍo.tiédky o odmény 06r9

mlleliálni výd'j6 0620

z loho výdai€ na nákup
knihovnňo íonc!,J o621

KontrÓ|ní sotJéet

ROPO
č. i. Celkem

á I 2

PÍovozní do|ace v Kč 060Í l_ .595,0O
0602 761,18

Pío.tř €dki na nákuP 0603 305,17
Piííry z hlavnÍč'nno5tiv Kč 0504 90 . 54
VlagtníPřiimy z ho:Podái3ké činnosli
V K č 0605 59,24
ce|kové vláltnipiijÍny v Kč 0606 L49,82
Hmolný a néhmotný inv€5tiční
ma;etek v Kč

0607 L.469,97
oPlávky k hmotnému á nehmo|nému
inv€3|iěnimu mlielku v Kč

0608 I.469.97
Piijaté dolacé n' inve5|ice
ze sljtniho toŽPočtu v Kč

0609 50 ,00
P;ija|é dotace na inv€stjce
z ÍoŽPočttJ ú2em'ích oÍgánů v Kč

0610

Piijclé PiÍsPěvky na Plovo:
ze ltjtniho Ío:počtu v Kč

0611 50 ,00
Přiaté přísPěvky na P'ovoz
z rozpo.tÚ ÚŽemnich otaánÚ v Kč 06r 2

KonVoIní součet 0 5 1 3 6 -000 . 93

V|. HosPoDAŘENí
VI. a HosPoDAŘENí VYKAZUJící KNtHoVNY

4) ve 9hy:|U Fi'ohy č' l k opa|;éni ct.

VI. d HosPoDAŘENí VYKAZUJící KNIHoVNY
( vyp|ňujÍ občahská sdružeií. nadace. zájmová sdružení práv. osob,

V|. c HosPoDAŘENí VYKAzUJÍcí KNIHoVNY

c. i - Celkem

2

Piímy od obyv.|€l.tva celkem v Kč

oglo|níPřiin1y z vla5tní činnoj|i v Kč o624

Pří5Pěv€k Ód Žiizovale|e v Kč 0625

Výdóie celkeň v Xé 0626

mzdové pÍogti €dky r ocrnény
za prác€ 0627

matétili!nívýdaje 0528

z loho výdajé nJ nátuP
knihovniho íondu 0629

Kontíolní součet

MF cR či '  283 32 77411996

o ,
Celkem

2

Přímy od obyvi|elstv. cél|a€m v Kč

Do|ace Po5kylnuié Žé.|á|niho
íoŽpoč|u v Kč

0632

výdlje na.|édovánou činno.l

mzdové pto3tředky a odnrěny

mal€'iólni vi,d.je

: |oho výdJje n! náklp
kn ihov . iho  íondu

0634

063'

v _ slTKNlHoVEN (Vyplňujé se pouŽe na souhrnném výkazu . klomě řádku 0704) k 31 ' 12.

H:',j: I Knihovny
knihovny I ce lkem

vybÍané l o51atní
ňěs|ské ] knihovny
knihovny ] s píoíe.

6) NjÍocrú knihÓvn' lB
7) |sjhovry v ňěsl<h s Pďlér obyvótél nad 1 00 oo0 l^ópt P.ahó' P|:e^. aňo. os!'avá)

odes|áno dné Raz i lÉsTsKÁ KNIHoVNA Podpis Vedouclho 2pldvo&jské jednolky VýkaŽ sesiavi l  íiméno)
Altouí Dánušé

J4,4 rn?
Anto  n  ín  a  Ma rka

Jaronýmova 5*,
511  01  Tu  r ďov

tlr,uk
Linka

ová nra, I(ordová Eva
0436/2ra4].

JIavl
|  € |e lon


