Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2014
Zřizovatel knihovny: Město Bakov nad Jizerou
Provoz knihovny zajišťují dva zaměstnanci, kteří jsou rovněž zodpovědní za provoz Muzea Bakovska a
organizují kulturní akce pořádané městem. Příležitostně, především při pořádání besed, vypomáhá
knihovnice zaměstnaná na dohodu o provedení práce.
1. činnost knihovny
Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je knihovnou s univerzálním knihovním fondem.
Jejím úkolem a posláním je:
- poskytovat knihovnické a informační služby v souladu se zřizovací listinou a výpůjčním
řádem
- doplňovat, evidovat a pečovat o knižní fond
- svou činností napomáhat celoročně rozvoji mimoškolního vzdělávání dětí z mateřské a
základní školy
- průběžně vyřazovat zastaralé a opotřebované knižní jednotky
- plnit funkci střediskové knihovny pro místní neprofesionální knihovny (Horka,
Chudoplesy a Zvířetice) 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 možnosti přístupu na internet
2.

statistické údaje za rok 2014

Tabulka srovnání registrovaných čtenářů a využití knihovny čtenáři v porovnání s rokem 2013.
Statistika zahrnuje pouze počty návštěvníků využívajících výpůjční službu, tj. nejsou uvedeny počty
návštěvníků, kteří navštěvují knihovnu za účelem účasti na besedách, přednáškách a kulturních
akcích.
Knihovna měla v roce 2014 celkem 619 registrovaných čtenářů, z toho 314 ve věku do 15. let. Čtenáři
si celkem vypůjčili 27434 publikací.

2013
2014

Počet
registrovaných
čtenářů
v knihovně
v Bakově nad
JIzerou

Počet
registrovaných
čtenářů
v knihovnách
na obcích
Horka,
Chudoplesy,
Zvířetice
celkem

Počet
návštěv
knihovny
v roce
v Bakově
nad Jizerou

Počet
návštěv
knihoven na
obcích
Horka,
Chudoplesy,
Zvířetice
celkem

Počet
výpůjček
celkem
v knihovně
v Bakově
n.J.

Počet
výpůjček
celkem na
obcích
Horka,
Chudoplesy
a Zvířetice

578
586

35
33

5932
6036

117
172

25339
26853

602
581

srovnání využití internetu v knihovně v porovnání s rokem 2013

2013
2014

Počet návštěv
internetu
v průběhu roku
132
147

V roce 2014 bylo zakoupeno celkem 656 publikací. Knižní fond k 31. 12. 2014 obsahoval celkem
29185 publikací. Tematický stav fondu vyjadřuje následující tabulka:
Tematická skupina

počet v ks

cena v Kč

Naučná literatura
Beletrie
Mládež naučná
Mládež beletrie
Celkem

6479
15995
1432
5279
29185

720301,15
1527026,16
157989,40
479955,62
2885272,33

Knihovna pracuje s knihovním systémem Clavius, který umožňuje čtenářům on-line vstup do katalogu
knihovny a rovněž do jejich uživatelského konta. Čtenáři tak mají možnost si knihy zarezervovat nejen
v knihovně, ale také na dálku prostřednictvím internetu.
Využití on-line katalogu v roce 2014:
ROK
2014

Počet
Počet vstupů do katalogu Počet vstupů do už. konta
dotazů z prostoru
z prostoru
z prostoru
z prostoru
(hledání) knihovny mimo knihovnu knihovny mimo knihovnu

Leden

596

103

16

2

1

Únor

782

114

31

0

1

Březen

6087

119

56

0

1

Duben

502

79

27

6

1

Květen

706

67

31

2

0

Červen

1630

71

22

0

0

Červenec

2500

65

27

1

0

Srpen

1049

61

23

2

1

Září

6165

96

56

0

1

Říjen

734

86

44

0

0

Listopad

744

81

50

0

2

Prosinec
CELKEM

6070
27565

51

86

993

469

0
13

6
14

1462

3. besedy a akce pro veřejnost
Naším záměrem je podchytit zájem o čtení již u předškolních dětí a dětí prvního stupně základní
školy, proto pracujeme také s nečtenáři. Při aktivitách s nejmenšími dětmi se nám jako motivace
osvědčuje kombinovat čtení s výtvarnou dílnou, popř. také s divadlem, které si děti samy zahrají.
Oblíbený je například program pro první třídy, kdy si po přečtení příběhu z knížky děti vyrobí
jednoduchou loutku, kterou pojmenují a vymyslí si pro ni příběh, který si zahrají. Pro tento program
volíme formu jednoduchého stínového divadla.
Vzhledem k tomu, že kromě provozu knihovny zajišťujeme i provoz vlastivědného muzea (Muzea
Bakovska) a pořádáme výstavy, využíváme často možnosti propojit záměry knihovny a muzea. Děti
se tak mohou seznámit s historií města, ve kterém žijí a současně také s literaturou regionu.
Pořádáme také např. besedy o historii orobincové výroby, která patří k tradičním řemeslům kraje.
Jsou zakončeny výtvarnou dílnou, při které si děti vyrobí vlastní orobincovou ozdobu.
V roce 2014 jsme připravili v Muzeu Bakovska výstavu skřítků, které vyrobila a zapůjčila výtvarnice a
spisovatelka paní Vítězslava Klimtová. Aranžmá výstavy vytvářel Michal Kořínek a Taťána Dvořáková.
Figurky skřítků byly vsazené do pohádkové říše, pro jejíž výrobu byly použity především přírodní
materiály. Při besedách jsme využívali pohádkové knížky paní Vítězslavy Klimtové, povídali jsme si o

bylinkách, rostlinách v lese či zvířatech, která v něm žijí. Věku dětí jsme přizpůsobili téma besed. Pro
žáky 5. tříd jsme připravili v návaznosti na tuto výstavu besedu o lidové slovesnosti. S využitím této
výstavy bylo uskutečněno 22 besed, kterých se zúčastnilo celkem 511 dětí z mateřské školy a 1.
stupně základní školy.
Naše knihovna se v roce 2014 také zapojila do již 6. ročníku projektu Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka, který vyhlašuje Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílovou skupinou
projektu jsou žáci prvních tříd, neboť autoři myšlenky si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o
čtení právě u nejmenších dětí. Podmínkou účasti knihoven je pořádání takových programů, které
vedou u dětí k rozvoji zájmu o četbu. Publikace, která v rámci tohoto programu vyšla v roce 2014, má
název Od A do Zet, napsala ji Magdalena Wagnerová a ilustroval Pavel Sivko. Jsme rádi, že jsme mohli
tuto půvabnou knížku s veselými obrázky předat také dětem v bakovské knihovně při slavnostním
pasování na „rytíře řádu čtenářského“.
Pasování prvňáčků je slavnostním zakončením programů, které v knihovně pro žáky 1. tříd během
roku pořádáme. Obřad zahajujeme příchodem rytíře s doprovodem, kterým jsou knihovníci a zástupci
města. Než dojde k samotnému obřadu pasování, děti rytíři předvedou, že číst již umí, poznávají
písmena a zábavnou formou k nim vymýšlejí slova. Poté postupně pokleknou před rytíře, složí slib a
rytíř je přiložením meče pasuje a předává jim slavnostní listinu. Dále obdrží každý prvňáček šerpu a
knížku. Na památku ještě dostane každý „malý rytíř“ fotografii této události.

Většinu programů připravují a realizují zaměstnanci knihovny, jen příležitostně zveme spisovatele a
lektory, popř. pořádáme autorská čtení. V roce 2014 to bylo autorské čtení Jana Opatřila z knížky
Kapřík Metlík.
Žáci 1-5. tříd základní školy navštěvují knihovnu 1x měsíčně v době školního vyučování a půjčují si
knihy pro zábavnou i školou doporučenou četbu. Při této příležitosti učíme žáky orientaci v knihovně
a vyhledávání knih. Dále probíhají v knihovně průběžně besedy pro žáky 1 – 9. tříd.
Besedy a přednášky v roce 2014:
Cílová skupina:
Předškolní děti s rodiči
Pořádáme tvůrčí dílny s tematickým zaměřením probíhající formou hry. V průběhu roku 2014 byly
uskutečněny tyto dílny:
Jak žily naše babičky, když byly malé holčičky – prohlídka muzea a povídání o tom, jak se dříve žilo,
malování na dřevo
Jak se žije knižním skřítkům – čtení z knížky Marie Kšajové Matýsek a Majdalenka, výroba loutky
knižních skřítků
Dinosauří seminář – čtení pohádek o dinosaurech, které pro nás napsali žáci 5. tříd, a výroba
papírového dinosaura
Co můžeme vidět v lese – povídání o zvířatech v lese, výroba figurky z dřevěného špalíčku
Malujeme veselé kameny
Výroba papírové květiny pro maminku ke Dni matek
Tvoříme z keramické hlíny (4 lekce)
Vyrábíme čerta a anděla – výroba loutek z vařečky

Malujeme keramiku – dotvoření vypálených výrobků z keramické hlíny
Tvůrčí dílny se těší velké návštěvnosti. Účastní se jich již děti od 3 let. Na jednotlivých setkáních se
schází v průměru 14 dětí.
Cílová skupina:
Děti z mateřských škol
Emušáci – emoční výchova, interaktivní beseda s využitím loutky žabáka, čtení pohádky a povídání si
o tom, jak můžeme pomoci kamarádovi
Za skřítky do pohádky – besedy o pohádkových skřítcích a životě v lese.
V průběhu roku bylo uskutečněno s dětmi z mateřské školy 10 besed, kterých se zúčastnilo celkem
160 dětí.
Cílová skupina:
Žáci základní školy a žáci školní družiny (do 15 let)
Za skřítky do pohádky – besedy s využitím výše uvedené výstavy pro žáky 1. - 5. tříd
Povídání o strašidlech (pro žáky 1. tříd) – čtení o strašidlech, vymýšlení vlastního příběhu, výroba
loutky a hraní s loutkou formou stínového divadla
Jak se Kamil učil lítat (pro žáky 1. tříd) – čtení knížky Jennifer Berneové Kamil neumí lítat, beseda o
knížce, výroba loutky špačka
Kapřík Metlík (pro žáky 2. a 3. tříd) – autorské scénické čtení Jana Opatřila
Indiáni (pro žáky 4. tříd) – o životě indiánů, nabídka knížek o indiánech, které si děti v knihovně
mohou půjčit
Rytíři (pro žáky 5. tříd) – o středověku, nabídka knížek, které si děti v knihovně mohou půjčit, výroba
vlastního erbu
Vyhledávání knih dle katalogu – orientace v knihovně (pro žáky 6. tříd)
Národní obrození (pro žáky 7. tříd) – beseda s projekcí, seznamující s románovou postavou F. L. Věka
První světová válka (pro žáky 8. a 9. tříd) – beseda ke 100. výročí vypuknutí války
Bohumil Hrabal (pro žáky 9. tříd) – beseda ke 100. výročí narození autora
Madagaskar – cestovatelská přednáška manželů Vackových (pro žáky 5. tříd)
Ryby a rybníkářství – beseda s rybářem Pavlem Kubouškem (pro žáky 3. tříd)
V roce 2014 bylo uskutečněno s žáky základní školy celkem 22 besed, které měly celkem 549
účastníků.
Cílová skupina
Dospělá populace
Peru – cestovatelská přednáška manželů Vackových

Austrálie – cestovatelská přednáška rodiny Márových
Cestovatelské besedy v roce 2014 měly celkem 35 účastníků.
Městská knihovna v průběhu roku aktivně spolupracuje se Základní uměleckou školou. Průběžně
pořádáme v Muzeu Bakovska výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ a na vernisáže výstav a různé
kulturní akce (Advent, velikonoční jarmark) zveme žáky hudebního oboru ZUŠ.
Žáci výtvarného oboru ZUŠ také pravidelně navštěvují výstavy, které v Muzeu Bakovska pořádáme.
Na místě si expozice malují, exponáty vystavené v samotném muzeu slouží často jako předloha
k jejich výtvarné činnosti.
4. Další činnosti knihovny:
Zajišťování odborných praxí studentů
V roce 2014 u nás odbornou praxi vykonávala Anna Brixiová, studentka Integrované střední školy
Mladá Boleslav, a Alexandra Kolínská, studentka Střední odborné školy Mladá Boleslav.

Taťána Dvořáková
vedoucí Městské knihovny v Bakově nad Jizerou

V Bakově nad Jizerou 9. 1. 2015

