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Metodická návštěva vykonána v: Obecníknihovna v Mezilesí
Metodická návštěva vykonána dne: 29. června 2021

Metodickou návštěvu vykona!/a: Adéla Vlachová a Blanka Nešetřilová z MK Náchod
Jednáno bylo s: knihovníkem Zdeňkem Marvánem

Důvod návštěvy: Revize knihovního fondu

Dohodnuté postupy: V Mezilesíjsme během jednoho dopoledne provedly pravidelnou
revizi vlastního fondu knihovny, Objekt, ve kterém knihovna sídlí,prošelv minulém roce
kompletní rekonstrukcí. Knihovna je umístěna v prvním patře v menšímístnosti. Je dobře
zásobena novými knihami z výměnného fondu novoměstské knihovny. Vlastnífond tvoří
především staršíknihy.Fond je přehledně stavěný, pečlivě udržovaný, knížkyjsou čistě
obaleny. Knihovna celkově působídobrýmdojmem. Knihovník je velmi vstřícný, jeho
čtenářijsou především důchodci, bohužel děti do knihovny nechodí.
Při revizijsme dohledaly všechny knihy, tři byly půjčené,

Stav fondu po revizi (výchozí pro výpočet statistiky pro rok 202I\:
Ce]kem je v knihovně 552 knihovních jednotek, z toho:
118 sv. naučnéliteratury (107 pro dospě!é, 11 pro mládež)
434 sv. beletrie (378 pro dospělé, 56 pro mIádež)
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pRoToKoL o pRovEDENí REVlzE KNlHovNíno roruou
REVlzE BYLA PRoVEDENA V KNlHoVNĚ: obecní knihovna v Mezilesí
Revize byla provedena podle Vyhlášky MK ze dne 2t,2,2002 č. 88/2002 Sb, k provedení
zákona č,257/20O]. Sb,, o knihovnách a podmínkách provozováníveřejných knihovnických
a informačníchslužeb (knihovní zákon),

Revize byla provedena dne: 29. června 2021
Revizi provedly: Adéla Vlachová a Blanka Nešetřilová z metodického odděleníMK Náchod
Revize byla provedena u: celého knihovního fondu
Revize byla provedena na základě:
o Přírůstkovéhoseznamu p.č. 1 až61,5
. Úbytkového seznamu ú. č, L až63

VÝSLEDEK REVIZE:
Podle evidenčníchpodkladů měl mít revidovaný knihovní fond

552 sv,

Počet svazků na regále

549 sv.

Počet svazů půjčených

3 sv.

Počet svazků nezvěstných

0 sv,

STAV FONDU PO REVlZl:

celkovÝ stav fondu
Beletrie
Naučná literatura

počet svazků

Stav fondu podrobně

434 sv.

].18 sv.

Beletrie pro dospělé

378 sv.

Beletrie pro mládež

56 sv,

Naučná pro dospělé

],07 sv.

Naučná pro mládež

].1sv.

Stav fondu po revizi: 552 svazků
V: Náchodě

PodPisy revidujících,

dne: 30. 6, ZO21.
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