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1. činnost knihovny 

 

Městská knihovna 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 2015 

 

Knihovna měla v roce 2015 celkem 661 registrovaných čtenářů, z toho 333 čtenářů ve věku do 15 let. 

 Čtenáři registrovaní v knihovně činí 13,5% obyvatelstva města. V porovnání s ostatními roky má 

tento údaj vzrůstající  tendenci a je nejvyšší od roku 1995, od kterého jsme jej  sledovali, tehdy měla 

knihovna 464  čtenářů.  

V roce 2015  bylo uskutečněno celkem 27 779 výpůjček. Z toho 2 607 byla periodika.  

 Knihovnu navštívili čtenáři celkem 8241 x . V tomto součtu jsou zahrnuty nejen návštěvy čtenářů za 

účelem výpůjček, ale též účastníci kulturních akcí, besed, internet  a výtvarných programů.    



 

 

 
 
 
 
 
 

Počet 
registrovaných 
čtenářů  
v knihovně  
v Bakově n. J. 

Počet 
registrovaných 
čtenářů         
v knihovnách  
Horka, 
Zvířetice  

Chudoplesy  
celkem 

Počet 
návštěv 
knihovny 
v Bakově n.J. 

Počet 
návštěv 
knihoven na 
obcích 
Horka 
Zvířetice 
Chudoplesy 
celkem 

Počet 
výpůjček 
celkem  
v knihovně 

Bakov n.J. 

Počet 
výpůjček 
celkem  
na obcích 
Horka 
Zvířetice 
Chudoplesy 
celkem 

2013 578 35 5932 117 25339 602 

2014 586 33 6036 172 26853 581 

2015 631 30 6054 185 27153 646 

 

V roce 2015 bylo zakoupeno celkem 635 publikací. Knižní  fond k 31. 12. 2015 obsahoval celkem 

29768 publikací. Tematický stav fondu Městské knihovny v Bakově  vyjadřuje následující tabulka: 

                                                              Počet                                                    Cena v Kč 

Naučná literatura   6602 759389,65 

Beletrie 16244 1583752,56 

Mládež naučná   1498 172036,40 

Mládež beletrie   5424 511587,62 

Celkem                                                 29768                                                 3026766,23 

 

Knihovna pracuje s výpůjčním programem Clavius, který umožňuje čtenářům vstup do katalogu 

knihovny a rovněž do jejich uživatelského konta. Čtenáři tak mají možnost si knihy zarezervovat 

přímo v knihovně, nebo prostřednictvím on-line katalogu. 

Využití on-line katalogu v roce 2015: 

 

Počet vstup ů do katalogu  Počet vstup ů do už. konta ROK  

 
2015

  

Počet 
dotazů 

 (hledání)  
z prostoru  
 knihovny  

z prostoru 
mimo knihovnu 

z prostoru  
 knihovny  

z prostoru 
mimo knihovnu 

 Leden   973  87  71  3  13  

 Únor   686  69  48  2  8  

 Březen   3 397  79  106  2  13  

 Duben   3 794  67  90  2  12  

 Květen   5 218  72  134  1  4  

 Červen   439  71  20  1  4  

 Červenec   462  63  38  2  6  

 Srpen   534  56  32  3  12  

 Září   992  95  33  1  5  

 Říjen   780  68  47  1  3  

 Listopad   807  70  18  0  1  

 Prosinec   1 281  46  31  1  0  

 ROK 2015 CELKEM    843  668  19  81  

     



19 363  1 511  100  

   

 

Využití internetu: 

 Počet návštěvníků internetu 
v průběhu roku 
 
 

2013 132 

2014 147 

2015 236 

 

3. besedy a akce pro veřejnost 

 

Záměrem knihovny je podchytit zájem o čtení již u předškolních dětí. Chtěli bychom, aby si 

děti na prostředí knihovny nenásilnou formou zvykly. Do prostoru knihovny jsme proto 

zakomponovali dva hrací koutky. Programy pro děti od 4 let jsou většinou založené na tvůrčí činnosti. 

Jako motivace se nám také osvědčuje kombinovat čtení s výtvarnou dílnou, popř. také s divadlem, 

které děti samy hrají.  

Pro menší děti využíváme také  prostor Muzea Bakovska, kde pro ně pořádáme divadlo. 

Besedy a přednášky v roce 2015: 

Cílová skupina: Předškolní děti s rodiči 

Tvůrčí dílny:  jsou určené pro děti od 3 let, probíhají formou hry. Cílem je podchytit zájem dětí o 

knížky a rozvíjet jemnou motoriku dětí. V roce 2015 byly uskutečněny tyto dílny: 

- Výroba skřítků z šišek 

- Výroba velikonoční ozdoby 

- Výroba motýlka 

- Práce s keramickou hlínou (2 x) 

- Výroba „veselých kolíčků“ 

- Vybarvování mandal 

- „Škubánci“ z papíru (obrázky vytrhané z papíru) 

- Výroba vánoční hvězdičky z korálků 

Dále jsme pro předškolní děti a děti nižšího školního věku uspořádali v knihovně celkem 3 loutková 

představení:  

18. 2. 2015 -  Maňáskové dovadlo Šikulka (3 krátké pohádky) 

7. 10. 2015 -  Maňáskové dovadlo Šikulka (3 krátké pohádky) 

4. 11. 2015 -  Dešťová víla – pohádka v podání herců Studia Damůza Praha 



Cílová skupina: Děti z mateřské školy 

Pro předškolní děti jsme připravili program čtení pohádek z knížky Emušáci, kterou napsala trojice 

autorek M.Dostálová, S. Jančiová a H. Vlčková. Četbou příběhů žabáka se dostáváme do různých 

životních situací, které malé děti běžně potkávají, a povídáme si o nich. Tato beseda, probíhající 

interaktivní formou má za cíl spojit zájem o čtení s emoční výchovu dítěte (např. s využitím loutky 

žabáka si povídáme o tom, jak je možné pomoci kamarádovi).  

Cílová skupina: Žáci z 1. stupně ZŠ. 

Děti chodí v rámci vyučování každý měsíc na výměnu a půjčování knih. Kromě těchto pravidelných 

návštěv pro ně připravujeme besedy.  

Specifický důraz klademe na programy, které připravujeme pro děti prvních tříd. Jako motivace se 

nám osvědčuje kombince čtení a výtvarné dílny, oblíbený je i interaktivní program, do kterého je 

zakomponované stínové divadlo. Na konci školního roku pasujeme prvňáčky na „Rytíře řádu 

čtenářského“.  

Besedy v roce 2015: 

- Pro 1. třídy - Emušáci – na téma učíme se číst 

- Pro 1. třídy - Jak se Kamil naučil lítat – čtení pohádky o špačkovi, výroba loutky 

- Pro 1. třídy - Strašidelný seminář – čtení z knížek, výroba jednoduché loutky a hraní 

stínového divadla 

- Pro 2. třídy - Orobinec – povídání o historii řemesla, tvůrčí dílna (navlékání orobince) 

- Pro 2. třídy - komiks – povídání o komiksu, vlastní tvorba komiksu 

- Pro 3. třídy - Prohlídka Muzea Bakovska s úkoly 

- Pro 4. řídy - Cyril a Metoděj – vyprávění o přínosu Cyrila a Metoděje se zapojením dětí, 

které postavy  herecky  ztvárňují 

- Pro 5. třídy – Rytíři – seznámení s historií středověku, knížky o rytířích, malování vlastního 

erbu 

- Pro 5. třídy – orientace v knihovně – formou soutěže žáci, rozděleni do skupin, 

vyhledávají v knihovně publikace  

Cílová skupina: Žáci z 2. stupně ZŠ   

- Pro 6. třídy – orientace v knihovně (podobně jako Pro 5. třídy) 

- Pro 7.  třídy – Husité – Program k výročí 600 let od upálení Jana Husa 

- Pro 8. třídy – beseda o legionářích (byla uskutečněna v 1. pololetí r. 2015)  

- Pro 9. třídy – Erich Maria Remarque – vyprávění s Promítáním o autorovi a jeho díle 

Pro starší žáky jsme k výuce zajistili divadelní představení Tři mušketýři  v podání herců Docela 

velkého divadla Litvínov. Představení se konalo 27. 4. 2015 v divadelním sále budovy radnice.  

Cílová skupina: Žáci ze školní družiny ZŠ 

- Besedy o orobincové výrobě, promítání filmu 

Cílová skupina: Dospělá populace: 



- Beseda s Ivou Bittnerovou, autorkou knihy Lásky Boženy Němcové 

(Programy pro dospělou populaci se spíše realizují z kapitoly na kulturu města.) 

V kalendářním roce 2015 bylo realizováno celkem 41 besed a 8 tvůrčích dílen. Těchto akcí se 

zúčastnilo celkem 914 dětí.   

  

4. Další činnosti knihovny: 

 

Zaměstnanci knihovny zajišťují současně provoz Muzea Bakovska a organizují kulturní akce 

pořádané Městem Bakov nad Jizerou.  

Městská knihovna v průběhu roku aktivně spolupracuje se Základní uměleckou školou. 

Každoročně  pořádáme v Muzeu Bakovska výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ. Žáci ZUŠ často 

navštěvují knihovnu a muzeum a muzejní exponáty a výstavy využívají ke své výtvarné tvorbě.  

Rovněž žáci výtvarného oboru účinkují například na vernisážích  výstav pořádané v Muzeu Bakovska, 

nebo účinkují na jarmarcích pořádaných městem.   

Knihovna zajišťuje rovněž odborné praxe studentů. V roce 2015 u nás vykonávali odbornou 

praxi studenti Integrované střední školy Mladá Boleslav  Anna Brixiová a David Bartoš.  

V roce 2015  bylo pod knihovnu zařazeno Turistické  informační centrum Zvířetice. V tomto 

roce se zahájil provoz tohoto IC. Pracovali jsme v této souvislosti na splnění  podmínek uvedených 

v požadavcích dotačního projektu „Rozvoj infrastruktury pro CR Zvířetice“.  

Turistické informační centrum bylo přijato  za člena Asociace turistických informačních center 

České republiky se zařazením do třídy C a získalo certifikaci Cyklisté vítání. V prostoru budovy IC jsme 

vytvořili expozici regionálních výrobků, jejíž součástí je rovněž model zámku Zvířetice. 

Knihovna  také připravuje výměnný knižní fond pro  menší knihovny na obcích Horka, 

Chudoplesy a Zvířetice. Zásobování těchto obecních knihoven publikacemi probíhá dle dohody a 

konkrétních požadavků knihovnic, které provoz těchto knihoven zajišťují.  

 

Zpracovala: Taťána Dvořáková  


