
Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2021 

 

Zřizovatel knihovny:              Město Bakov nad Jizerou 

Vedoucí knihovny:               Taťána Dvořáková 

Knihovnice:          Bc. Eva Chládková 

Odborná pomoc při organizaci   

výtvarných programů:                      Marta Komňacká  

Spolupráce v knihovně:                    Libuše Brdlíková 

                                                              Jana Dostálová  

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. Činnost knihovny v době pandemie Covid – 19 
Dle vládních nařízení byla knihovna od 28. 12. 2020 uzavřena. Tuto dobu jsme 
proto využili na provedení revize knižního fondu.  Po dokončení revize, od 9. 3. 
2021 byla knihovna otevřena formou výdejního okénka. Čtenáři si měli možnost 
knihy vyzvednout po zazvonění u vchodu do knihovny v domluvený čas. Knihy 



si čtenáři objednávali e- mailem nebo telefonicky. Vždy byla nutná předchozí 
domluva s knihovnicí.  
Od 12. 4. 2021 byla knihovna otevřena a výpůjčky probíhaly dle stanovených 
vládních nařízení. Čtenáři i zaměstnanci knihovny měli povinnost nosit 
respirátory, používat desinfekci rukou a dodržovat rozestupy 2 metry. Počet 
návštěvníků v knihovně byl limitován. 
 
Statistické údaje 
             
Městská knihovna Bakov nad Jizerou vč. poboček (Horka, Chudoplesy, 
Zvířetice).  
Knihovní fond činil k 31. 12. 2021 celkem 32 693 knihovních jednotek.   
Z toho: 8 631 jednotek zahrnuje naučná literatura, 23 857 beletrie, 21 zvukové 
dokumenty a 184 elektronické dokumenty. Knihovní fond je stále aktualizován. 
Nově bylo zakoupeno 480 publikací.  
Knihovnu navštěvovalo celkem 591 registrovaných návštěvníků, kteří si vypůjčili 
29 038 knihovních jednotek (knih a časopisů). Knihovnou prošlo celkem 4 826 
čtenářů. Z toho bylo: 4 218 návštěvníků půjčoven a studoven, 17 návštěvníků 
internetu, 356 návštěvníků kulturních akcí a 235 dětí se zúčastnilo vzdělávacích 
akcí.  
 
Čtenáři využívali také elektronické služby knihovny: 808 čtenářů vybíralo 
publikace prostřednictvím elektronického katalogu a 106 tento katalog využilo 
k objednání výpůjček.  
 

3.  Výstavy v knihovně  
- Kouzlo okamžiku – výstava fotografií Blanky Chamerové. 
- Výstava Mandal zhotovených klienty Denního centra pro seniory Jizera. 
- Výstava prací žáků Základní umělecké školy v Bakově nad Jizerou.  
- Výstava humoru karikaturisty Radovana Rakuse, byla instalovaná ve vstupní 

chodbě v době, kdy zde čtenáři vzhledem k vládnímu nařízení museli čekat. 
- Během adventu byly v knihovně a ve vestibulu budovy instalovány betlémy 

Jiřího Havelky a Františka Pešána. 
 

4. Hry a výtvarné dílny 
Programy byly koncipované vždy v souladu s aktuálním vládním nařízením 
tak, aby se v knihovně nescházelo více dětí najednou. Probíhaly proto vždy 
v delším časovém horizontu.   
 

- Tajemné pátrání, aneb chodba muzea skrývá tajemství (podle obrázků malých 
netopýrů děti hledaly čarodějnici). 

- Soutěž se skřítky (inspirováno knihou Světlany Makarovičové - Šotek Kuzma 
vyhrává cenu, malování skřítků. 



- Hra se zvířátky – probíhala na bakovském náměstí, děti hledaly zvířátka, 
namalovaná na dřevěných destičkách a na listinu, kterou obdržely v knihovně 
vyznačily, jak barevný symbol u obrázku je. 

- Výroba neonového náramku. 
- Malování putovních kamenů. 
- Výroba sluníčka a mráčku. 
- Pohádkový fotokoutek ve vestibulu knihovny. 
- Haloweenský týden – vaření kouzelného lektvaru, zdobení dýní, dětský 

fotokoutek s duchy, hledání havrana Pepína. 
- Hra Mašličky pro dráčka – pomocí herní listiny v prostorách knihovny. Za 

splněné úkoly si děti vzaly mašličky – vytvořily drakovi ocas. 
- Výroba veselého dráčka – dílnička. 
- Vyrábění ozdob ze skořápek oříšků. 
- Co viděla sněhová vločka – na cestě vytvořené ze sněhových vloček plnily děti 

úkoly (dokreslování obrázků). 

V období typických svátků roku v rámci pracovní doby půjčujeme knihy 
v tematických kostýmech (čarodějnice, Halloween, čert a anděl). 

Nejen dospělí čtenáři měli od listopadu možnost napsat příběh na téma „Jak 
slavili Vánoce dědečkové a babičky, když byli ještě kluci a holčičky… aneb 
každý v sobě nosí vzpomínky: vyprávějte nám!“. U textu byly vítány dobové 
fotografie. Závěrem se měla konat výstava v knihovně, ke které z důvodu 
nulové účasti nedošlo.  

V prosinci v rámci výpůjční doby proběhla autogramiáda knihy Bakov nad 
Jizerou: rozcestí středního Pojizeří (autor Mgr. Vojtěch Dvořák). 

Na podporu čtenářství jsme při městské knihovně  založili čtenářský klub Motýlek.       První 
úkol pro členy klubu byl určen především dětem. Přečtou si knížku, kterou si zapíší do 
klubové kartičky a při jejím vracení nám řeknou, o čem byla. Menší děti, kterým čtou 
rodiče, mohou namalovat obrázek z knížky. Za splněný úkol si každý vybere v knihovně 
korálek, který mu navlékneme na koženou šňůrku.  

5. Vzdělávací akce pro školy 

Počet návštěv tříd v knihovně byl vlivem pandemické situace a s ní spojených vládních 
opatření, velmi omezený.  

- 2. třídy - pasování  na „rytíře řádu čtenářského“ 

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. Diplom, 
šerpu a knížku obdrželo celkem 49 žáků.  Slavnosti byl přítomen starosta města Radim 
Šimáně, tajemnice Bc. Jiřina Štučková a ředitel ZŠ MgA. Libor Doležal. 



- 4. a 5. třídy – beseda o komiksu 
- 3. třídy – orientace v knihovně 
- 3. třídy – orobinec – výklad o historii řemesla, tvoření výrobku z orobince 
- 2. třídy – čtení (beseda před pasováním) 
- 1. třídy – čtení knížky Jennifer Berneové -Kamil neumí létat, vlastní vyjádření 

dítěte prostřednictvím loutky špačka 
- MŠ – četba z knížky I. Melounové - Strašidýlko Josífek, stínové divadlo (děti se 

vyjadřují prostřednictvím loutky strašidla, se kterým hrají stínové divadlo) 

Žáci ZŠ měli během roku možnost po předchozím objednání navštívit knihovnu spolu se 
třídou na vracení a půjčování knih. Během jedné vyučovací hodiny si děti vybraly knížku 
na čtení a prohlédly si knižní novinky, které jsme jim připravily. Zároveň dostaly 
informace o čtenářském klubu Motýlek – kdo se chtěl zapojit, obdržel klubovou kartičku.  

V průběhu měsíců duben – prosinec probíhala hra Velmistrova šifra. Jedná se o hru, která 
vede návštěvníky zábavnou formou k tomu, aby objevili zajímavé detaily na památkách 
v našem městě. Tuto hru mohli návštěvníci hrát nejen v době, kdy bylo otevřené muzeum, 
ale také v provozní době knihovny. Toto využívali nejen rodiče s dětmi, ale často také větší 
skupiny, např. příměstské tábory. Knihovnice se účastníkům hry věnovaly a současně 
zájemce provedly expozicí muzea. Hry se zúčastnilo celkem 651 hráčů s doprovodem. 
Tato statistika je podrobněji promítnuta ve Zprávě o činnosti Muzea Bakovska.  

Zpracovala: Taťána Dvořáková  

 

 

  

 

 

 

  

 
  
 
 


