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Městská knihovna i nadále sídlí na adrese Turnovská 717. Ani ostatní kontakty (tel. 326 776 738, e-

mailová adresa: knihovna@mnhradiste.cz) se nezměnily. I v tomto roce knihovna spravovala pobočku 

ve Dneboze. 

Změny 

Rok 2018 byl pro knihovnu rokem změn. Jednak personálních a hlavně se díky krajské dotaci a 

prostředkům z MÚ proměnilo dětské oddělení a vstup do knihovny. V dětském oddělení jsme 

vyměnily část regálů za pojízdné, které se dají během akcí odsunout ke straně, a díky tomu se 

konečně dětské akce mohou konat na kobercích přímo v dětském oddělení mezi knihami.  

Vedoucí knihovny se stala dosavadní knihovnice z dospělého oddělení Jana Jedličková a 

administrativních prací se ujala nová kolegyně Lucie Krausová. 

Statistické údaje 

I když se počet návštěvníků a výpůjček nadále mírně snižuje, protože lidé dávají přednost novým 

technologiím před papírovými knihami, pořád je knihovna pro nemalé procento obyvatel důležitým 

místem. 

V tomto roce měla knihovna 1 100 registrovaných čtenářů, z toho je 418 dětí do 15 let. Knihovnu 

navštívilo celkem 12 037 lidí. K dispozici mají 30 448 knih, z toho je 15 215 beletrie pro dospělé,  

6 772 knih je naučná literatura pro dospělé, naučná pro děti 1 519, beletrie pro děti 6 942 a 30 titulů 

novin a časopisů. 

Celkem se uskutečnilo 28 201 výpůjček: 26 120 knih a 2 081 periodik. 

Kromě půjčování knih a časopisů je možné v knihovně využívat služby internetu, tisku a scanneru. 

Také poskytujeme speciální služby – meziknihovní výpůjční službu – takových výpůjček se uskutečnilo 

158 z nejrůznějších knihoven z celé republiky.  

 

Odpisy 

Protože prostory knihovny a skladu jsou nedostatečné, museli jsme letos přistoupit k velkému odpisu 

knih (1 166 svazků) a budeme v tom pokračovat i v dalších letech. Depozitář už je také přeplněný a 

neustálé nošení beden knih do třetího patra je pro nás dost náročné. 

Akce knihovny 

V tomto roce se proměnil styl práce a knihovna se i více zaměřila na akce pro veřejnost. Celkem 

proběhlo 33 akcí a zúčastnilo se jich 1 113 lidí. 

Jedná se o tradiční akce pro děti jako Noc s Andersenem, pasování prvňáčků, návštěvy škol a školek, 

ale zapojili jsme se i do dalších akcí: během Sousedské slavnosti máme vždy po celý den na 

slavnostně vyzdobeném dvorku celodenní program pro děti i pro dospělé, v květnu jsme se zapojili 

do celostátní akce Noc literatury, kdy si na pěti místech po městě mohli zájemci vyslechnou ukázky 

z nových děl evropské literatury, 2x v roce proběhlo velmi oblíbené Listování Lukáše Hejlíka a zapojili 

jsme se i do Noci muzeí, kdy si mohli návštěvníci prohlédnout trezor  v podzemí, který se dochoval 

z dob občanské záložny. Na podzim jsme uspořádali autorské čtení spisovatele z našeho města pana 

Libora Hörbeho, který se se svými knihami prosadil na celostátní úrovni. 

 Knihovnice dětského oddělení pomáhala propagovat záslužné akce Čtení pomáhá a Skautská pošta, 

upořádali jsme několik tvůrčích dílniček pro děti, které se staly velmi úspěšné, v rámci návštěv škol 
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jsme zavedli nový model, kdy se dětem jenom neukazuje knihovna a knihy, ale výsledkem návštěvy 

byla jednou např. netradiční ilustrovaná mapa našeho města a před vánoci děti ozdobily knihovnu 

nakresleným velkým betlémem. 

Část akcí během letních měsíců se uskutečňuje na dvorku u knihovny, který poskytuje tiché a útulné 

prostředí. Návštěvníci akcí jsou z příjemné atmosféry vždy mile překvapeni, přesto se nám stále 

nedaří, aby si lidé v letních měsících chodili na dvorek číst knihy nebo časopisy. Ani nabídka teplých a 

studených nápojů nám nepomohla čtenáře nalákat. 

 


