
Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2020 

 

Zřizovatel knihovny:              Město Bakov nad Jizerou 

Vedoucí knihovny:               Taťána Dvořáková 

Knihovnice:          Bc. Eva Chládková 

Odborná pomoc při organizaci   

výtvarných programů:                       Marta Komňacká  

 

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 2020:  
Knihovní fond činil k 31. 12. 2020 celkem 32484 knihovních jednotek. Z toho 8570 
jednotek zahrnuje naučná literatura, 23717 krásná literatura, 13 zvukové 
dokumenty (knihy namluvené na CD) a 184 elektronické dokumenty, které jsou 
zpřístupněny formou možné zápůjčky pro elektronické čtečky knih.  

Do knihovního fondu bylo v roce 2020zakoupeno celkem 500 publikací.  



Knihovna vč. poboček měla 638 registrovaných čtenářů. Oproti předešlým rokům výrazně 
vzrostl počet výpůjček (viz tabulka). Čtenáři navštívili knihovnu celkem 6946 krát a zapůjčili 
si 34 507 výpůjček (knihy a periodika). 

Vlivem pandemie Covid -19, která s sebou přinesla řadu změn, poklesl počet čtenářů. Dle 
vládních nařízení měla knihovna často omezený provoz nebo byla uzavřena úplně. Tato 
situace se velmi podstatně projevila též na počtu dětských návštěvníků, zcela zásadně jsme 
také museli zredukovat programy, které jsme v minulých letech pořádali. Vzhledem 
k častému uzavírání základních škol nebylo možné ve školním roce ani realizovat besedy 
pro ZŠ v takové míře, jako to bylo dříve.  

 

Následující tabulka vyjadřuje porovnání počtu výpůjček od roku 2010, počet čtenářů 
v jednotlivých letech a jejich procentuální poměr k počtu obyvatel města.   

 

Rok Počet 
výpůjček 

Počet 
čtenářů 

Počet 
čtenářů                   
do 15 let        

Počet 
obyvatel            
města 

Počet čtenářů 
v procentech 
ke stavu 
obyvatel 

2010 28 335 598 272 4701 12,7 

2011 20 830 588 257 4734 12,4 

2012 21416 579 254 4769 12,1 

2013 26 071 614 289 4809 12,8 

2014 27 434 619 314 4839 12,8 

2015 29 819 661 333 4875 13,5 

2016 26 658 649 326 4869 13,3 

2017 23 700 645 324 4863 13,3 

2018 23 304 692 335 4855 14,2 

2019 25 580 729 361 4845 15,0 

2020 34 507 638 283 4820 13,2 

      

 

 



Programy pro děti od tří let 

Byly realizovány tyto akce a tvůrčí dílny: 

29.1. – Výroba papírových zvířátek - tvůrčí dílna 

5. 2.  - O dvanácti měsíčkách – pohádka v podání Divadélka Romaneto  

30.7. - Pohádka z Krkonoš – pohádka v podání Divadélka Romaneto – doplněno tvůrčí 
dílnou 

21. 7. - Vyrábění tee-pee pro panenky 

23.7. - Bubnování s Václavem Kořínkem 

16.7. - Keramika se Zdenou Baladránovou – výroba „řachtadla“ 

18.8. – Výroba lapače zlých snů 

31.8.- Námořnická pohádka z Kampy v podání Divadélka Romaneto 

           Malování na obličej 

           Tvůrčí dílna - výroba ryb a vodních živočichů 

8.9.-   Výroba motýlka 

12.10. -16.10. – Dýňování  

Programy pro žáky 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, děti se současně učí 
orientovat v knihovně. Toto v průběhu roku 2020 bylo velmi omezené.  

Pro děti jsme proto připravili možnost zúčastnit se dvou aktivit, při kterých získali malou 
odměnu všichni zúčastnění.   

Velikonoční malování – děti nám nosily obrázky s velikonočními motivy, které jsme 
v knihovně vystavili. 

Kdo zná nejvíc knížek – děti nám psaly, ve kterých pohádkách se vyskytují dané pohádkové 
postavy a tento soupis doplnily obrázky, ze kterých byla v knihovně rovněž uspořádaná 
výstava.  

Spolupráce se Základní školou Bakov nad Jizerou 

Projekt pro 3. třídu ZŠ 



V rámci projektu podporovaného Operačním programem „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jsme pro třetí třídy připravili projektové 
dny. Program měl dvě části 

- Seznámení s tvorbou autorů regionu, promítání filmu „Dědeček“ (film o lidovém 
umělci panu Antonínu Paříkovi). 

- Program „Vaříme knihu“ – seznámení se s tím, jak vzniká kniha.   

Pasování prvňáčků 

Probíhá zpravidla na konci školního roku. Žáci prvních tříd se ale v plném počtu nesešli, 
proto jsme je „pasovali“ na začátku nového školního roku, tedy ve druhé třídě. Pasovali 
jsme celkem 52 žáků, přítomen byl pan starosta města Radim Šimáně a paní tajemnice 
Bc. Jiřina Štučková.  

Programy dospělou populaci:   

Bakovská hudební mozaika 

V době uzavření knihovny, v prvním čtvrtletí roku 2020, kdy umělci nemohli vystupovat, 
vzniklo celkem 6 krátkých videí - medailonků s názvem „Bakovská hudební mozaika“.   
Představili se v nich umělci, kteří v minulosti často do bakovské knihovny jezdili. Ochotně 
nám zaslali své nahrávky.   O technické zpracování se postaral Ing. Pavel Dlask. Všichni, kdo 
se na tomto podíleli, dělali tuto práci bez nároku na honorář. 

Představili se:  

Miroslav Paleček – písničkář 

Roman Korda a Jaroslava Nárožná – Divadélko Romaneto 

Vojta Kiďák Tomáško – písničkář 

Petr Kuchař a František Bartoš – folková kapela Pohodáři MB 

Přemysl Vacek – loutnista, Jiřina Štrynclová, houslistka 

Štěpán Šmíd, kouzelník  

Výstavy v knihovně 

„Kouzlo okamžiku“ – výstava fotografií Blanky Chamerové.  

„Mandaly pro radost a harmonii“ – výstava uspořádaná ve spolupráci s Denním centrem 
pro seniory Jizera.   

 

Zpracovala: Taťána Dvořáková  

    


