
Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2019 

 

Zřizovatel knihovny:            Město Bakov nad Jizerou 

Vedoucí knihovny:            Taťána Dvořáková 

Knihovnice             Bc. Eva Chládková 

Spolupráce při realizaci besed:     Mgr. Libuše Brdlíková      

Zaměstnanci TIC:           Kateřina Trochimovič 

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 2019 

Knihovní fond činil k 31. 12. 2019 celkem 32429 knihovních jednotek. Z toho 8494 jednotek 
zahrnuje naučná literatura, 23739 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 2019 zakoupeno celkem 410 publikací.  



Knihovna měla v roce 2019 celkem 729 registrovaných čtenářů, což je oproti roku 2018 o 
37 čtenářů více. Z toho 361 čtenářů bylo ve věku do 15 let.  

Následující tabulka vyjadřuje počet čtenářů knihovny za uplynulých 10 let, s uvedením 
stavu v procentech, vzhledem k počtu obyvatel města ve sledovaném roce.  

Rok Počet čtenářů Počet čtenářů                
do 15 let        

Počet obyvatel            
města 

Počet čtenářů 
v procentech ke 
stavu obyvatel 

2010 598 272 4701 12,7 

2011 588 257 4734 12,4 

2012 579 254 4769 12,1 

2013 614 289 4809 12,8 

2014 619 314 4839 12,8 

2015 661 333 4875 13,5 

2016 649 326 4869 13,3 

2017 645 324 4863 13,3 

2018 692 335 4855 14,2 

2019 729 361 4845 15,0 

 

22 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. Knihovny na obcích disponují nastálo umístěným knihovním fondem 
a současně průběžně, dle dohody s knihovnicemi těchto knihoven, jsou jim bakovskou 
knihovnou zapůjčovány soubory nových publikací.  

Za účelem výpůjčky publikací navštívili knihovnu čtenáři celkem 6224 krát. 

 Elektronický katalog využili čtenáři celkem 1817 krát, uživatelské konto celkem 208 krát 
(příloha č. 2). 

Možnost práce na internetu využili občané celkem 91 krát.  

3. Programy v knihovně 

Cílová skupina:  

Děti od tří do šesti let 



Bylo uskutečněno celkem 23 tvůrčích dílen a 7 pohádek, návštěvnost dětských diváků na 
těchto akcích čítala 501 účastníků. Po pohádkách probíhaly většinou tematické tvůrčí dílny 
(viz příloha č. 1). Pohádky probíhají zpravidla ve výstavní místnosti Muzea Bakovska.  

Pro děti předškolního věku byla připravena soutěž „O nejhezčí záložku“, které se 
zúčastnilo celkem 23 dětí.  

Uspořádali jsme programy, které navštívilo 120 dětí z Mateřské školy Bakov nad Jizerou a 
55 dětí z Mateřské školy Tymiška (obsaženo v příloze č.1). 

V květnu jsme poprvé uskutečnili na bakovském náměstí „Dopoledne literatury“.  Děti se 
seznámily se skřítkem Knihovníčkem, o kterém jsme si přečetli pohádku, poté si mohly 
prohlédnout knížky a hledat v nich pohádkové postavičky. Pro zpestření akce jsme měli 
zapůjčené maskoty postaviček Mickeyho a Minnie. Akce se zúčastnilo přes 100 dětí.  

Cílová skupina 

Děti základní školy 

 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 jsou pro jejich věkovou kategorii zajímavé.  Zábavnou formou 
soutěže se žáci učí orientaci v knihovně. 

Kromě pravidelných návštěv 1 x za měsíc byly pro žáky základní školy připravené besedy 
(příloha č.3), návštěvnost na besedách byla celkem 732 x.  

Z důvodu větší motivace žáků ke čtení jsme připravili pro děti nižšího stupně hru, která byla 
zahájena      1. 3. 2019.  

Průběh této hry je následující: 

- děti si vyberou knihu z předem připraveného výběru 
- přečtou si ji 
- při vracení dostanou od knihovnice otázku vztahující se k ději  

Takto mají čtenáři možnost zúčastnit se postupně tří kol. Za každý správně vyřešený úkol 
dostane účastník odměnu (čtenářskou placku na připnutí s označením bakovské 
knihovny). Při správném vyřešení všech kol je odměna největší a čtenář získá tři placky.    

 Původním záměrem bylo tuto hru časově ohraničit a ukončit ji 30. 6. 2019. Vzhledem 
k tomu, že se osvědčila, je jednoduchá na evidenci a není ani finančně náročná, rozhodli 
jsme se ji prodloužit a realizujeme ji do současné doby. Zatím evidujeme 60 zúčastněných.  

Pro děti od tří let a současně i pro všechny ty, které zajímá život Indiánů a pořád si rádi 
hrají,  jsme v letních měsících uspořádali několik akcí v indiánském stylu. Účastníci (děti i 
dospělí) se mohli zapojit do různých aktivit v indiánském kmenu, který jsme nazvali 
Bakčtekové (odvozeno od Bakovští čtenáři).  O první program se postaral pan Václav 



Kořínek, muzikoterapeut, divadelník a především hudebník hrající na různé nástroje, které 
si většinou sám vyrábí (příloha č. 1).  

 

Cílová skupina:  

Dospělá populace 

Pro dospělou populaci jsme uspořádali besedu se spisovatelkou Ivankou Devátou a Marií 
Formáčkovou a besedu se spisovatelkou Hanou Hindrákovou. Besedy navštívilo cca 60 
diváků.  

Naše knihovna se poprvé přihlásila do celostátního projektu „Noc literatury“. Čtení se 
konalo 9. 5. a  probíhalo celkem na pěti „čtecích“ místech. Předčítali nám: Marie 
Formáčková, Monika Čapková, Lenka Jeníčková, Bára Kavanová, Vlasta Bobková, Luboš 
Dvořák, Vojtěch Keller, Miloslav Masopust, Šimon Pečenka a Josef Hejcman. O hudební 
doprovod se postaral Miroslav Paleček a Pohodáři MB. Čtení se zúčastnilo cca 40 
posluchačů.  

4. Forma prezentace 

V současné době knihovna využívá k prezentaci webové a Facebookové stránky, od roku 
2019 také Instagram. Občané města jsou informováni o akcích také v měsíčníku Bakovsko 
a formou tištěných plakátů.  Využíváme taková média, která osloví napříč všechny věkové 
skupiny.  

 

 Zpracovala: Taťána Dvořáková  

 

 

 

    


