
Zápisnica  z revízie knižničného fondu - vzor

Na základe príkazu starostu obce v ........................ zo dňa ..................sa v zmysle zákona č. 183/2000,
§ 13, ods. (3), písm a)1. uskutočnila v obecnej knižnici v ........................... riadna revízia knižničného fondu
v čase od ........................do............................

Na základe vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z.z. menoval starosta obce komisiu v zložení:
predseda:
tajomník:
členovia:

Použité základné a pomocné evidencie: Prírastkové zoznamy  č.
Zoznam úbytkov č.
Evidencia výpožičiek

Technika revízie: Každý revidovaný dokument bol porovnaný so záznamom v prírastkovom zozname (prípadne
možno uviesť aj ďalšie napr. pomocné lístky tzv. talóny). Neprítomnosť dokumentu sa overovala v evidencii
výpožičiek a v zozname úbytkov.

Rozsah revízie: revízna komisia zrevidovala ............... knižničných jednotiek (dokumenty s prírastkovými
číslami  od ...............do...................

Zistené skutočnosti:
Z revidovaných ...................knižničných jednotiek bolo počas revízie prítomných vo fonde............

V evidencii výpožičiek bol evidovaných ............. knižničných jednotiek. Rozdiel medzi evidovaným stavom
a skutočnosťou je .......... nezvestných knižničných jednotiek.
Zoznam nezvestných knižničných jednotiek je uvedený v prílohe č. 1.

Revízna komisia konštatuje, že základná majetkoprávna evidencia knižničného fondu je vedená
v súlade s platnými predpismi a nevykazuje žiadne nedostatky. Pomocné evidencie sú taktiež vedené v zmysle
príslušných predpisov.

Revízna komisia ďalej konštatuje, že uloženie fondu zodpovedá/nezodpovedá súčasným požiadavkám
na voľný prístup používateľov k  fondu, predovšetkým z priestorových dôvodov.

Fyzický stav fondu vykazuje veľmi vysokú opotrebovanosť, preto revízna komisia navrhuje časť fondu
vyradiť z dôvodu opotrebovanosti (príloha č. 2).

Revízna komisia navrhuje vzhľadom na zastaranosť fondu vyradiť niektoré dokumenty (príloha č. 3).
Ochrana fondu pred odcudzením a úmyselným poškodením nie je dostatočná, v knižnici chýba

zabezpečovacie zariadenie.

Návrhy na opatrenia:

Revízna komisia na základe zistených skutočností navrhuje:
- v čase od...........do...............využiť všetky možnosti na opätovné prezisťovanie nezvestných

dokumentov. Až po vyčerpaní všetkých možností sa spracuje zoznam dokumentov, navrhnutých na
vyradenie z fondu (nezvestné knihy sa hľadajú spravidla 1 rok po ukončení revízie fondu)

- z dôvodu opotrebovanosti navrhuje revízna komisia okamžite vyradiť 57 dokumentov, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 2

- z dôvodu nadbytočnosti a zastaranosti navrhuje komisia vyradiť 67 knižničných dokumentov, ktoré sú
uvedené v prílohe č. 3

- pre zlepšenie uloženia a prístupu k fondom navrhuje vedeniu knižnice snažiť sa získať ďalšie priestory
na uloženie fondov, resp. organizačnými opatreniami, napr. zmena nábytku, odsun časti menej
využívaného fondu do skladu získať ďalšie priestory

- pre lepšiu ochranu fondov požiadať zriaďovateľa o finančné zabezpečenie nákupu zabezpečovacieho
zariadenia na ochranu fondu pred odcudzením.

V ............................... , dňa.......................

Predseda revíznej komisie : podpis
Tajomník revíznej komisie: podpis
Členovia revíznej komisie: podpisy


