Zpráva o činnosti Městské knihovny v Mnichově Hradišti za rok 2013
Městská knihovna v Mnichově Hradišti sídlí na adrese Turnovská 717 v přízemí obytného domu.
V knihovně pracují tři zaměstnanci na plný úvazek, samé ženy.
Návštěvníkům jsou k dispozici: oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti a společná malá
čítárna, kde si děti i dospělí mohou přečíst časopisy a denní tisk.
V knihovně je též možnost využití internetu a tisku (černobílého i barevného za poplatek).
Registrovaní čtenáři si mohou rezervovat knihy i z domova pomocí on‐line katalogu.
Knihovna zakoupila v loňském roce pro své čtenáře 1123 nových knih.
Za celý rok navštívilo knihovnu přes 15 000 čtenářů a on‐line služeb jich využilo 471.
Zaregistrovaných čtenářů bylo v roce 2013 celkem 1182, z toho 416 dětí do 15 let.
Počet výpůjček za loňský rok činil 36 697, z toho si lidé zapůjčili 2692 časopisů.
Naši čtenáři mohou vybírat z 30 titulů novin a časopisů.
V naší knihovně velmi dobře funguje i MVS (Meziknihovní výpůjční služba), které využívají celoročně
hlavně studenti nebo čtenáři, kteří si potřebují doplnit své vzdělání. Znamená to, že knihy, které
nemáme ve svém fondu, můžeme objednat i z jiné knihovny v republice. Požadavků na tuto službu
bylo v loňském roce 180. Nejvíce knih si půjčujeme z vědecké knihovny v Kladně, dále z Olomouce,
Mladé Boleslavi, ale i z Plzně, Třince a Jihlavy. Tato služba je placená, ale přesto hojně využívaná.
Pod naši knihovnu patří i pobočka v městské části Dneboh, knihy se tam půjčují každý pátek.
Knihovnice připravily v loňském roce pro své čtenáře celkem 38 akcí, které proběhly hlavně
v jarních a podzimních měsících. Akcí se zúčastnilo 358 lidí.
Na jaře to byly hlavně děti z mateřských škol z Mnichova Hradiště a okolí, které se seznamovaly
zábavnou formou s knihami a knihovnou.
V dubnu se pak instalovala v chodbě knihovny výstavka prací dětí z MŠ Loukovec:
,, Knihovna očima dětí“.
Knihovnu také během školního roku navštívilo 11 tříd dětí z obou ZŠ v Mnichově Hradišti.
Děti se naučily orientaci v knihovně, hledání knih pomocí on‐line katalogu, získaly nové informace
o tom, jak vlastně kniha vzniká a co všechno se musí udělat pro to, než se kniha ke čtenáři dostane.
V listopadu si žáci páté třídy spolu s paní učitelkou Průškovou zkusili ve skupinách nakreslit komiks
na dané téma. Komiksy se dětem moc povedly a též jsou vystavené v prostorách chodby před
knihovnou.
V říjnu během Týdne knihoven byla vyhlášena soutěž pro děti: ,, Nakresli, vymodeluj, vystříhej svoji
nejoblíbenější postavu z přečtené knihy.“ Práce všech dětí byly oceněny malou odměnou a opět
vystaveny v chodbě knihovny. Výstava se líbí jak dětem, tak i jejich rodičům.
Naše knihovna se letos také poprvé zúčastnila celostátní soutěže „Rozkvetlá knihovna‘‘.
Pro starší čtenáře byly připraveny akce týkající se internetu. První „Nebojte se internetu‘‘ a
druhá „Internet pro seniory‘‘, kde knihovnice z dospělého oddělení učila seniory základům
vyhledávání informací na internetu.
Pravidelně také připomínáme výročí našich i světových spisovatelů nabídkou jejich knih a též
vystavujeme knihy na různá témata: humoristické knihy, průvodce na cesty, knihy o zvířatech.

V rámci Týdne knihoven jsme se zúčastnili celostátní akce „KNIHOTOČ“, která podporovala putování
knih mezi čtenáři. Vyřazené knihy jsme rozmístily na frekventovaná místa po městě (vlakové nádraží,
autobusová zastávka, pekárna na náměstí, podatelna městského úřadu, čekárna u lékaře) a knihy si
už pak dále žily svým životem.
Spolu s kolegyněmi se již těšíme na setkání s našimi čtenáři, ale i s těmi, kteří se rozhodnou naši
knihovnu teprve navštívit v roce 2014.
Zpracovala Miroslava Nitschová, vedoucí městské knihovny

