
Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2013 

(tato zpráva obsahuje i statistické údaje knihoven Buda, Horka a Chudoplesy, pro které bakovská 

knihovna zajišťuje výpůjční službu) 

 

1. Souhrnné vyhodnocení činnosti 
_______________________________________________________________________________ 

Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím 

úkolem a posláním je: 

- poskytovat knihovnické a informační služby dle požadavků uživatelů a zřizovatele 
- doplňovat, zpracovávat a evidovat knihovní fond 
- průběžně vyřazovat zastaralé a opotřebované knižní jednotky 
- plnit funkci střediskové knihovny pro místní neprofesionální knihovny (Buda, Horka, 

Chudoplesy) a zajišťovat pro ně výpůjční služby 
- zajišťovat meziknihovní výpůjční službu, tj. umožnit čtenářům zapůjčení publikací, které 

knihovna nemá ve svém fondu 
- zajišťovat informovanost veřejnosti prostřednictvím přístupu na internet 
- svou činností pomáhat rozvoji mimoškolního vzdělávání 
- aktualizovat průběžně své webové stránky  

 

2. Statistické údaje za rok 2013 

knihovnu navštěvovalo v průběhu roku 614 registrovaných čtenářů, z toho 289 ve věku do 15 let, 

(oproti roku 2012 nárůst o 6 %) 

čtenáři si celkem vypůjčili 26 071 knih a periodik (oproti roku 2012 nárůst o 21  %) 

Čtenáři  knihovnu  navštívili celkem  6123x , cca 800 lidí navštívilo výstavy, které se vztahovaly 

k činnosti knihovny (výstava přebalů knih žáků LŠU s vyhodnocením , výstava stromů z Kněžmosta, 

výstava Viděno mým objektivem).  

možnosti práce na internetu využilo 132 návštěvníků  

do knihovního fondu bylo zakoupeno celkem  687 publikací, jednotlivé skupiny  přírůstků  vyjadřuje 

následující tabulka: 

                                            počet publikací                   náklady celkem                 cena celkem 

Naučná literatura 112 18 573,22 24 441,- 

Beletrie 294 48 679,20 59 011,- 

Mládež naučná   45   6 821,86   7 870,- 

Mládež beletrie 236 35 408,28 41 634,-  

                                              687        109 482,56                           132.956,-   

Byl plně využíván elektronický výpůjční systém, náhled do on-line katalogu byl návštěvníkům umožněn 

prostřednictvím webových stránek města i přímo z prostoru knihovny. 

Využití on-line katalogu v průběhu roku: 



 ___________________________________________________________________________ 

V knihovně se uskutečnilo se  celkem  41 besed , kterých se postupně zúčastnili  žáci MŠ a ZŠ – celkem 

1061 dětí 

Beseda o jaru – Taťána Dvořáková – pro školní družinu 

Popletená pohádka – Taťána Dvořáková – pro školní družinu 

Detektivní příběhy – luštění kriminálních zápletek – Taťána Dvořáková a Mgr. Karel Novák – pro školní 

družinu 

Většina besed byla ve vlastním podání  knihovníků.  

Zrealizované besedy:  

Beseda o knize (jak vzniká kniha)  - Mgr. Karel Novák – pro 6. a 7. třídy ZŠ 

Čtení a scénické hraní ke knížce Pavla Šruta Lichožrouti – Taťána Dvořáková, Mgr. Karel Novák, Mgr. 

Libuše Brdlíková – pro MŠ 

 Čtení pohádek o strašidlech a stínové divadlo – Taťána Dvořáková a Mgr. Libuše Brdlíková  - pro 1. třídy 

ZŠ 

Jak jsem se naučil číst – Taťána Dvořáková, Mgr. Karel Novák – pro 1. třídy ZŠ 

Čtení z knížky Jennifer Berneové – Kamil neumí lítat a výroba loutky špačka – Taťána Dvořáková, Mgr. 

Libuše Brdlíková  

Pasování čtenářů na „rytíře řádu čtenářského“ – pro 1. třídy ZŠ 

Beseda o rytířích – Mgr. Karel Novák – pro 5. třídy ZŠ  

Beseda o indiánech – Mgr. Karel Novák – pro 4. třídy ZŠ 

Cyril a Metoděj  - Mgr. Karel Novák – pro 8. třídy ZŠ 

Cyril a Metoděj – scénické hraní cesty Cyrila a Metoděje na  Velkou  Moravu – Taťána Dvořáková – pro 3. 

třídy ZŠ (děti  na základě vyprávění  samy sehrají  tuto cestu a seznámí se přitom  s tím, jak probíhala a 

co jí předcházelo) . 

Beseda o Jaroslavu Haškovi  -  Mgr. Karel Novák – pro 9. třídy ZŠ 

Vyprávění o historii řemesla a pletení z orobince  - Taťána Dvořáková – pro 2. třídy ZŠ 

__________________________________________________________________________________ 

Beseda  s lektorkou: 

Bc. Lucie Mecová  - Zbabělci – scénické zpracování knihy se zapojením žáků – pro 9. třídy 

Beseda se spisovatelem: 

Jan Opatřil – Kapřík Metlík  - autorské čtení pro 2. a 3. třídy ZŠ 



Besedy s cestovatelem: 

Jiří Mára – Tajemná Afrika – beseda s promítáním pro 3. třídy ZŠ 

Jiří Mára – Japonsko – beseda pro veřejnost 

 

Hudební besedy: 

Miloš Dvořáček – Drum in  - hudební interaktivní představení pro děti, seznámení s různými hudebními 

žánry – pro 6. a 7. tř. ZŠ  

 

Pro předškolní děti (4 – 6 let) s rodiči byly zavedeny rukodělné dílničky 

- Výroba vánoční hvězdičky z korálků  

__________________________________________________________________________________ 

Vzdělávací činnost pro studenty Integrované střední školy v Mladé Boleslavi  

V květnu 2013 proběhla v knihovně odborná praxe studenta Davida Bartoše, student byl seznámen 

s činnostmi knihovny, výpůjčním systémem, vč. zadávání nových knih do programu Clavius, zapojil se též 

do besedy s žáky prvních tříd ZŠ. 

 

 

Zpracovala: 

Taťána Dvořáková    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



Městské muzeum v Bakově nad Jizerou  

údaje za rok 2013 

počet návštěvníků muzea a výstav: 1087 

Po rekonstrukci muzejních prostor, která proběhla roku 2012, byl 12. 2. 2013 slavnostně zahájen provoz 

Muzea Bakovska 

Výstavy: 

28. 4. 2013 Vernisáž výstavy  figurek z kukuřičného šustí  autorky paní Jany Jarkovské 

13. 7. 2013 Výstava Krojované panenky paní Hany Peroutkové 

                             současně je instalována výstava Česká republika – kulturní velmoc v srdci Evropy 

13. 6. 2013 Vernisáž výstavy  prací žáků ZUŠ, vyhodnocení soutěže O nejkrásnější knižní přebal 

24. 8. 2013 Vernisáž výstavy obrazů a textilních doplňků paní Brigity Vyhnalové-Krumphanzlové 

Říjen 2013 Stromy v okolí Kněžmosta  - výstava zapůjčená z knihovny v Kněžmostě   

9. 11. 2013 Vernisáž výstavy Mandaly z písku paní Renaty Svobodové 

 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturní akce pořádané v Bakově nad Jizerou v roce 2013 

 

10. 2. 2013 Bakovský Masopust (pořádá Městská knihovna) 

2. 3. 2013 Hvězdný ples 

23. 3. 2013 Velikonoční jarmark s programem 

13. 4. 2013 Světáci (zajišťuje DO Tyl, pořadatel Město Bakov nad Jizerou) 

25. 8. 2013 Posvícení za sokolovnou – Bohuš Matuš 

11. 10. 2013 Ubohý Cyrano (divadlo Litvínov) 

22. 11. 2013 Mrazík (divadlo Litvínov) 

6. 12. 2013 Vánoční koncert (Věra Martinová s kapelou) 

8. 12. 2013 Vánoční koncert Ireny Budweiserové ve Sboru  Prokopa Velikého  

1. 12. 2013 Rozsvícení stromku, trhy, živý betlém 

13. 12. 2013 Tři dary pána hor (František Pešán) – loutková pohádka  

19. 12. 2013 Z pohádky do pohádky (Divadlo Hnedle vedle) – pro MŠ 

 

Akce v DPS 

   2 x besídky s dětmi z MŠ, ZŠ a školní družiny 

23. 8. Posvícení v DPS s agenturou Šance žít (vyprávění o Karlu Valdaufovi) 

12. 12. 2013 Vánoce v DPS s kapelou Bracharkas  

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

 


