Zpráva o činnosti městské knihovny za rok 2016
Městskou knihovnu v Mnichově Hradišti naleznete na adrese: Turnovská 717, v přízemí obytného
domu. Naše tel. číslo, na které se můžete do knihovny dovolat, je 326 776 738.
Naše e-mailová adresa, na kterou nám můžete psát: knihovna@mnhradiste.cz.
V knihovně pracují tři zaměstnankyně na plný úvazek. Na dětském oddělení pracuje Mgr. Kateřina
Vítová, Ph.D., na dospělém Jana Jedličková a vedoucí knihovny je Miroslava Nitschová.
V době dovolených a nepřítomnosti se samozřejmě na odděleních navzájem zastupujeme.
Návštěvníkům knihovny je k dispozici oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti, kde byl letos
nově upraven dětský koutek pro nejmenší se stolečkem, židličkami a barevnými malbami na stěnách.
K dispozici je i malá čítárna, kde si dospělí i děti krátí čas prohlížením časopisů a čtením denního tisku.
Když je pěkné počasí, mohou děti i dospělí trávit čas s knihou a časopisy na upraveném dvorku, kde
jsou čtenářům k dispozici stolečky, židle a lavičky mezi zelení, květinami a barevnými malbami motivů
z knížky Malý princ.
Návštěvníci knihovny mohou využívat internet s možností tisku na černobílé i barevné tiskárně (ČB
tisk 5 Kč/str., BAR. tisk 15 Kč/str.).
Na obou odděleních je k dispozici on-line katalog k vyhledávání knih ve fondu. Registrovaní čtenáři
mají možnost rezervovat si knihy z domova.
Ve druhé polovině roku jsme uspěli s dotací u Ministerstva kultury ČR a získali tak dotaci 41 000 Kč na
nové počítače.
Pod naši knihovnu i nadále patří pobočka v městské části Dneboh. Knihy se v ní půjčují 1x týdně
v pátek odpoledne. Přes zimní období od 15 do 17 hodin, přes léto od 16 do 18 hodin. Soubory
knižních novinek dodává Knihovna města Mladá Boleslav (letos 5 souborů s 269 svazky). Pobočku
navštěvuje 18 čtenářů. Knihovnicí je paní Věra Šeflová.
V roce 2016 se v naší knihovně zaregistrovalo celkem 1195 čtenářů, z toho 477 dětí. Dospělí platí
registraci 80 Kč. Děti, důchodci a ženy na mateřské dovolené platí 50 Kč.
Výpůjček bylo celkem 32 057. Převažovaly výpůjčky beletrie – 20 428. Děti si vypůjčily 567 knih
z naučné literatury a 6 152 knih beletrie. Čtenáři na obou odděleních mají na výběr celkem 32 titulů
časopisů, půjčili si jich celkem 2 301.
Fyzických návštěv knihovny bylo celkem 14 217.
Knihovnice nakoupily a zpracovaly celkem 969 nových knih. Vyřazeno a odepsáno jich bylo 261
(především zastaralé a poškozené knihy).
I v roce 2016 byla čtenáři využívána MVS (Meziknihovní výpůjční služba), která je částečně placena
žadatelem. Bylo vyřízeno celkem 108 požadavků od našich čtenářů a 4 požadavky čtenářů z jiných
knihoven.
Během roku bylo připraveno 9 knižních výstavek k literárním výročím a pravidelně se doplňovaly
regály s knižními novinkami na obou odděleních.
Bylo uspořádáno 7 besed pro děti z mateřských škol a navštívily nás také děti z malotřídky ze Žďáru.

Proběhlo také slavnostní pasování prvňáčků do „Řádu čtenářského“, kterého se zúčastnily dvě třídy
dětí z 1. ZŠ a čtyři třídy z 2. ZŠ i se svými učitelkami. Role rytíře se zhostil velice dobře Václav Holas,
pracovník městského muzea. Tradičně proběhla Noc s Andersenem, při které přespalo v knihovně 19
dětí spolu s knihovnicemi, které pro ně připravily pestrý program.
V cyklu Dneska čte…, který proběhl 4x, se vystřídali ve čtení rodiče L. Umáčený, D. Přibík, I. Hojerová
a knihovnice K. Vítová a M. Nitschová. Za pěkného počasí se dětem četlo venku na dvorku.
Proběhly dvě čtenářské dílničky pro děti s Mgr. Helenou Kaluhovou, učitelkou z bakovské základní
školy.
Na jaře to byla dílnička s knihou O. Černé Kouzelná baterka a na podzim to byla Netopýří dílna.
Pro naše nejstarší čtenáře jsme připravili na březen kurz Internet pro seniory a ve Volnočasovém
centru se uskutečnila přednáška RNDr. Josefa Herinka o českém cestovateli Václavu Vojtěchovi.
Na jaře jsme vydali druhý díl vzpomínek mnichovohradišťského rodáka MUDr. Ivana Šmídy Hledání
a návraty v nákladu 200 ks. Ve Volnočasovém centru jsme knihu za přítomnosti návštěvníků
slavnostně pokřtili a zahájili tak její prodej. Knih se prodalo 73.
Na prázdniny jsme připravili Velkou prázdninovou soutěž, která spočívala v tom, že nám čtenáři měli
zaslat pohledy z míst, kde tráví svoji letní dovolenou nebo děti prázdniny. Pohledů nám přišlo celkem
15. Výsledky soutěže a odměny pro vítěze jsme vyhlásili v září na Sousedské slavnosti, které se
naše knihovna zúčastnila a měla zde svůj stánek. V něm byl mimo jiné také zahájen prodej
vyřazených knih, kterých se po 5 Kč/ks prodalo do konce roku 231 ks.
V říjnu, v průběhu Týdne knihoven, jsme pro čtenáře připravili dvě výše zmíněné akce.
V prosinci si čtenáři mohli ve vánočně vyzdobené knihovně vybrat mimo jiné námi speciálně vybrané
tituly pro dlouhé zimní večery.
S našimi čtenáři se těšíme na setkání v knihovně také v roce 2017.

