Zpráva o činnosti městské knihovny za rok 2015
Městskou knihovnu v Mnichově Hradišti naleznete stále na stejné adrese: Turnovská 717, v přízemí
obytného domu. Naše telefonní 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 i nadále pracují tři zaměstnanci, ženy, na plný úvazek. Na dětském oddělení pracuje Mgr.
Kateřina Vítová, na dospělém oddělení Jana Jedličková a vedoucí knihovny je Miroslava Nitschová.
V době nemoci a dovolených se samozřejmě na odděleních navzájem zastupujeme.
Návštěvníkům je k dispozici oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti a malá čítárna, kde si
dospělí i děti krátí čas prohlížením časopisů a čtením denního tisku. Letos byl upraven i dvorek za
knihovnou, který se v letošním roce za příznivého počasí bude využívat k různým akcím pro děti i
dospělé a zároveň bude sloužit k posezení a odpočinku.
I nadále mohou návštěvníci knihovny využívat internet a možnost tisku na černobílé i barevné
tiskárně (ČB tisk 5Kč/1s., BAREVNÝ tisk 15Kč/1s.). Na obou odděleních je k dispozici on‐line katalog
k vyhledávání knih ve fondu. Registrovaní čtenáři mají možnost rezervace knih z domova.
Pod naší knihovnu i nadále patří pobočka v městské části Dneboh. Knihy se tam půjčují každý pátek
odpoledne přes zimní období od 15 do 17 hodin, přes léto od 16 do 18 hodin. Knihy půjčuje paní
Šeflová. Soubory knižních novinek dodává Knihovna města Mladá Boleslav. Pobočku navštěvuje 15
registrovaných čtenářů.
V roce 2015 se v naší knihovně zaregistrovalo celkem 1192 čtenářů, z toho 448 dětí. Dospělí platí
stále za roční registraci 80 Kč. Děti, důchodci a ženy na mateřské dovolené platí 50 Kč.
Výpůjček bylo celkem 33 482. Opět převažovaly výpůjčky beletrie – 21 342. Čtenáři mají na výběr 31
titulů časopisů, půjčili si jich celkem 2 771. Fyzických návštěv knihovny jsme zaznamenali 14 753.
Knihovnice nakoupily a zpracovaly celkem 962 knih. Vyřazeno a odepsáno jich bylo 581.
I v roce 2015 byla využívána MVS (Meziknihovní výpůjční služba), která je zčásti placena žadatelem,
ale i tak bylo vyřízeno 140 požadavků od našich čtenářů a 4 požadavky jiným knihovnám.
Během roku bylo v prostorách knihovny instalováno 24 výstavek knih k literárním výročím. Dvě
výstavy byly připraveny z dětských výtvarných prací. Jedna výstava fotografií dokumentovala úpravu
dvorku za knihovnou. 21 besed bylo připraveno po dohodě s učiteli pro děti ZŠ, gymnázia a praktické
školy. Dětí do knihovny přišlo 457. Z mateřských škol knihovnu navštívilo 6 tříd se 78 dětmi.
Mezi dětmi i jejich rodiči si získává oblibu cyklus Dneska čte... Je cenný tím, že si rodiče udělají čas
přijít do knihovny přečíst svým dětem a jejich kamarádům úryvky z oblíbených knih svého dětství.
Toto setkání proběhlo v uplynulém roce třikrát.
Akcí a přednášek pro dospělé jsme připravili sedm, některé byly ve spolupráci s muzeem a spolkem
Žijeme pro Hradiště. Účast byla průměrně okolo 30 posluchačů. Z nedostatku prostoru v knihovně se
většina akcí konala ve Volnočasovém centru. V únoru to bylo Čtení z pamětí rodiny Grindlových,
v březnu beseda s Ing. Vendlem a dále Obchody a živnosti ve vzpomínkách Jana Touše.

V květnu proběhl slavnostní křest knihy Dr. Šmídy Chodili jsme bosi, kterou se nám podařilo vydat
v nákladu 200 kusů.
V sobotu 19. září jsme se zúčastnili Sousedské slavnosti na Masarykově náměstí, kde jsme měli svůj
stánek. Prodávali jsme vyřazené knihy a pro děti jsme měli připravené pohádkové kvízy a
omalovánky.
30. září byl v prostorách naší knihovny slavnostně pokřtěn kalendář Mnichovohradišťský uličník Lenky
Procházkové a zároveň se otevřel upravený dvorek za knihovnou, na kterém se pracovalo několik
týdnů. Dvorek svými malbami vyzdobily děti ze ZUŠ v Mnichově Hradišti pod vedením ředitelky školy
Evy Ševců. Prací na dvorku se zúčastnili i mladí lidé, dobrovolníci ze zahraničí.
V říjnu v rámci Týdne knihoven jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti: Pipi řádí v knihovně, která
byla velmi úspěšná. Sešlo se nám 112 dílek, které jsou vystaveny v prostorách knihovny.
Pro dospělé čtenáře byla připravena Velká podzimní vědomostní soutěž. Té se účastnilo 8 čtenářů a
vyhlášení výsledků a předání ceny celkové vítězce Květě Havlíkové proběhlo v prosinci v knihovně.
V listopadu jsme ještě uspořádali po dohodě s Dr. Herinkem přednášku o Jeruzalémě ve
Volnočasovém centru. Ta měla u návštěvníků velký ohlas.
V prosinci, již naladěni na vánoční svátky, jsme vyzdobili prostory knihovny a dětem připravili knihy
s vánoční tématikou.
S našimi čtenáři se těšíme na setkání v knihovně, nebo při připravovaných akcích!

