Zpráva o činnosti městské knihovny za rok 2014
Městskou knihovnu v Mnichově Hradišti naleznete na adrese Turnovská 717 v přízemí obytného
domu. Změnilo se telefonní číslo, na které se do knihovny můžete dovolat: 326776738.
V knihovně i nadále pracují tři zaměstnanci, ženy, na plný úvazek.
Návštěvníkům je k dispozici oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti a malá čítárna, kde si
Dospělí i děti mohou prohlédnout a přečíst časopisy a denní tisk. Pod naši knihovnu patří i pobočka
v městské části Dneboh. Knihy se tam půjčují každý pátek. Pobočka má 17 registrovaných čtenářů.
Pro návštěvníky knihovny bylo na podzim tohoto roku vybudované nové WC.
Návštěvníci knihovny mohou využívat internet a možnost tisku na černobílé i barevné tiskárně.
V každém oddělení jsou pro veřejnost k dispozici dva počítače. Dále je k dispozici na obou odděleních
počítač k vyhledávání v on‐line katalogu a registrovaní čtenáři mají možnost rezervace knih i
z domova.
V roce 2014 se zaregistrovalo celkem 1153 čtenářů, z toho 415 dětských. Dospělí platí za roční
registraci 80Kč. Děti, důchodci a ženy na mateřské dovolené platí 50 Kč.
Výpůjček bylo celkem 35 787, převažovaly výpůjčky beletrie 22 185. V knihovně odebíráme 28 titulů
periodik, čtenáři si jich za rok vypůjčili 2 489.
Knihovnice nakoupily a zpracovaly celkem 925 nových knih.
Opět byla v roce 2014 hojně využívaná MVS (Meziknihovní výpůjční služba) i když ji čtenáři platí,
požadavků bylo 183. Nejvíce knih jsme lidem vyžádaly ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Během roku instalovaly knihovnice na obou odděleních pro své čtenáře 25 výstavek knih, které byly
zaměřeny na různá literární výročí, významné dny a propagaci knižních nakladatelství.
Více jak 20 dalších akcí bylo připraveno během roku formou besed, přednášek a autorských čtení pro
děti i dospělé.
V březnu, který je celý věnován čtenářům knihoven, navštívily naši knihovnu hlavně děti mateřských
škol z Mnichova Hradiště a okolí.
Také jsme vyzvaly obyvatele našeho města a rodáky, aby se s námi podělili o své vzpomínky na město
písemnou formou, ale i vyprávěním pod názvem „ Pomozte uchovat vzpomínky na Mnichovo
Hradiště.“
Od února jsme se také zabývaly přípravou akce „Noc s Andersenem,“ která proběhla 4. dubna 2014
v knihovnách a školách po celé republice. V naší knihovně strávilo noc celkem 25 dětí. Byl pro ně
připraven pestrý program a domníváme se, podle reakcí dětí, že odcházely druhý den z knihovny
spokojené. Během večera a noci vytvořily spoustu pěkných obrázků, komiksů i literárních dílek, která
jsme poté vystavily v prostorách knihovny.
Do letních prázdnin se na besedách vystřídali ještě žáci druhých tříd obou základních škol a též žáci ze
speciální školy.
9. června jsme ještě uspořádaly besedu se začínající mladou autorkou Markétou Choutkovou, která
napsala a sama ilustrovala knihu Koníci a poníci – Lilina dobrodružství. Povídání s autorkou se
zúčastnily děti ve věku od sedmi do devíti let.
16. září v knihovně proběhlo autorské čtení s publicistkou Milenou Štráfeldovou, redaktorkou
Českého rozhlasu, z její knihy Guláš pro Masaryka.
V rámci Týdne knihoven od 6. 10. do 10. 10. proběhlo v naší knihovně několik akcí. První jsme
nazvaly „ Staň se na hodinu knihovníkem – knihovnicí“, ta měla lidem přiblížit a ukázat, co vše

obnáší práce v knihovně. Přihlášení účastníci si mohli s pomocí naší knihovnice vše vyzkoušet. Velmi
úspěšné bylo autorské čtení MUDr. Ivana Šmídy, rodáka z Mnichova Hradiště, které se konalo
v prostorách knihovny 7. 10. 2014. Pan doktor za námi přijel se svou manželkou až z německého
Hertenu a podělil se s námi o své vzpomínky.
Pro děti byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž „ Můj první školní den“.
24. 10. 2014 proběhla ve volnočasovém centru pod patronací knihovny cestopisná přednáška
Kateřiny Jedličkové o Islandu.
12. 11. 2014 proběhlo další autorské čtení Jana Nohýnka z knihy Řeznická krev, na kterém se též
naše knihovna podílela. Přítomen byl i hrdina knihy Josef Vejvoda, úspěšný motocyklový závodník,
s manželkou.
Během listopadu jsme připravily výstavu dětských prací „Můj první školní den“. Práce se dětem
vydařily, bylo jich celkem 17.
18. 11. 2014 se uskutečnilo poslední autorské čtení, které pořádalo městské muzeum spolu
s knihovnou opět ve volnočasovém centru. Čtení bylo ze vzpomínek rodiny Toušovy. Ukázky četl Jan
Touš spolu se svou vnučkou Terezkou.
V prosinci jsme připravily dětem výstavku knih s vánoční tématikou a vyzdobily jsme si prostory
knihovny.
S našimi čtenáři se těšíme na setkání v roce 2015 ať při kulturních akcích pořádaných knihovnou,
nebo při výběru knih.
Zpracovala Miroslava Nitschová, vedoucí Měk

