Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2018

Zřizovatel knihovny:

Město Bakov nad Jizerou

Vedoucí knihovny:

Taťána Dvořáková

Knihovník:

Mgr. Karel Novák

Spolupráce při realizaci besed: Mgr. Libuše Brdlíková
Bc. Eva Chládková
Zaměstnanci TIC:

Bc. Lenka Jeníčková
Kateřina Smutná

Pracovnice poboček knihovny: Eva Šimáňová (Zvířetice)
Alena Honcová (Horka)
Alena Říhová (Chudoplesy)

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 2018
Knihovní fond činil k 31. 12. 2018 celkem 32 109 knihovních jednotek. Z toho 8 430 jednotek zahrnuje
naučná literatura, 23 483 krásná literatura, 12 zvukové dokumenty (knihy namluvené na CD) a 184
elektronické dokumenty, které jsou zpřístupněny formou možné zápůjčky elektronické čtečky knih.
Do knihovního fondu bylo v roce 2018 zakoupeno celkem 432 publikací.
Knihovna měla v roce 2018 celkem 692 registrovaných čtenářů, což je oproti roku 2017 o 47 čtenářů
více, z toho 335 čtenářů bylo ve věku do 15 let.

20 čtenářů navštěvovalo pobočky na obcích Horka, Zvířetice a Chudoplesy. Jedná se především o starší
čtenáře, pro které je vzhledem k vzdálenosti problém navštěvovat bakovskou knihovnu. Tyto knihovny
disponují nastálo umístěným knihovním fondem a současně průběžně, dle dohody s knihovnicemi
těchto knihoven, jsou jim bakovskou knihovnou zapůjčovány soubory nových publikací.
Knihovna v obci Buda byla na podnět občanů této obce zrušena. Knižní fond, umístěný v těchto
prostorách, byl z části umístěn v knihovně v Bakově nad Jizerou, dále nabídnut knihovnám, poškozené a
zastaralé knihovní jednotky byly odepsány. O některé knihy měla zájem Národní knihovna.
V roce 2018 bylo uskutečněno celkem 23 304 výpůjček.
Knihovnu navštívili čtenáři celkem 7866 krát. V tomto součtu jsou zahrnuty nejen návštěvy čtenářů za
účelem výpůjček, ale též účastníci kulturních akcí, besed, výtvarných programů a uživatelé internetu.
Bylo uskutečněno celkem 37 besed, které navštívily děti z mateřské školy a žáci z 1. až 9. tříd základní
školy.
Cílová skupina:
1. Děti z mateřské školy
- Stínové divadlo, čtení pohádek, prostřednictvím loutky si povídáme o životě v rodině
2. Žáci 1. tříd
- Strašidelný seminář – čtení pohádek o strašidlech, výroba loutky, stínové divadlo
- Kamil neumí lítat – čtení knihy J. Berneové Kamil neumí lítat, povídání o ptactvu, výroba
jednoduché loutky, kterou děti pojmenovaly
- Čtení příběhů z knihy Emušáci, kterou napsala trojice autorek M. Dostálová, S. Jančiová a
H. Vlčková – emoční výchova; poslední návštěva dětí v knihovně před pasováním na „rytíře
řádu čtenářského“, při níž žáci četli jednoduché věty
- Pasování prvňáčků – tentokrát proběhlo v Muzeu Bakovska
3. Žáci 2. tříd
- Orobinec – vyprávění o historii orobincové výroby na Bakovsku, výroba ozdoby z orobince
(beseda probíhá v Muzeu Bakovska)
4. Žáci 3. tříd
- Život v pravěku – beseda s interaktivní hrou vedená lektorkou z nakladatelství Thoft
5. Žáci 4. tříd
- Orientace v knihovně – vyhledávání knih formou soutěže, práce s elektronickým
katalogem, řazení knih v knihovnách
6. Žáci 5. tříd
- Orientace v knihovně – vyhledávání knih formou soutěže, práce s elektronickým
katalogem, řazení knih v knihovnách
- Stromy – beseda s interaktivní hrou vedená lektorkou z nakladatelství Thoft
7. Žáci 6. tříd a 7. tříd
- Orientace v knihovně – vyhledávání knih formou soutěže, práce s elektronickým
katalogem, seznámení se s tím, jak se řadí knihy v knihovnách

8. Žáci 8. tříd
- Karel Čapek - život a dílo spisovatele, život v období 1. republiky
9. Žáci 9. tříd
- Ota Pavel – život a dílo spisovatele
10. Školní družina
Prohlídka výstavy v Muzeu Bakovska, program k výročí 28. října.
V průběhu školního roku knihovnu pravidelně navštěvují žáci 1. stupně. Celá třída si hromadně vymění
publikace. Průběžně tak žáky rovněž seznamujeme s knižními novinkami a s publikacemi, které by je
mohly zajímat. Žáci se současně naučí orientovat v knihovně.
Velkou oblibu mají výtvarné dílny, které pořádáme pro děti od 3 let. Záměrem je procvičit u dětí jemnou
motoriku. Současně si děti zábavnou formou zvyknou na prostředí knihovny. Výtvarné dílny jsou plně
v režii knihovny, vede je vedoucí knihovny. Podmínkou je pouze členství dítěte v knihovně. V roce 2018
bylo uspořádáno celkem 22 výtvarných dílen.
V roce 2018 byla v knihovně ve spolupráci s Denním centrem pro seniory Jizera uskutečněna výstava
„Barvy jara“. Jednalo se o výstavu výrobků, které zhotovili klienti denního centra. Vernisáž výstavy
proběhla 15. 3., o hudební produkci se postaral Petr Kuchař a František Bartoš.
V knihovně probíhá pravidelná spolupráce s výtvarným oborem ZUŠ. Díla žáků ZUŠ nám zdobí vestibul
budovy i knihovnu. Žáci často v knihovně nebo v muzeu tvoří, kreslí např. předměty umístěné v expozici
muzea a předměty instalované na výstavách.
Ve spolupráci s Mgr. Monikou Michalcovou, která výtvarný obor vede, jsme uspořádali výstavu
„Malířské ohlédnutí“. Vernisáž výstavy se konala 29. 11. v Městské knihovně.
V roce 2018 se naše knihovna zúčastnila Celostátní soutěžní přehlídky Okna v Litvínově. Zadané téma
byly rodinné vztahy, věková kategorie - děti z mateřské školy. S programem, ve kterém se děti
vyjadřovaly prostřednictvím loutky a hrály stínové divadlo, vystoupila Taťána Dvořáková a Kateřina
Smutná. Naše knihovna tak získala „Diplom za představení alternativní doplňkové aktivity“.
Činnost knihovny je velmi úzce spjata s činností Muzea Bakovska, řada programů pro děti probíhá
právě v muzeu a řada z nich úzce souvisí s historií regionu. Tyto programy zde neuvádím, jsou zahrnuty
ve Zprávě o činnosti Muzea Bakovska v roce 2018.
Zpracovala: Taťána Dvořáková

