
Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2022 

 

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:                    Mgr.Eva Šímová  

                                                              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 

 

Statistické údaje 

             

Městská knihovna Bakov nad Jizerou vč. poboček (Horka, Chudoplesy, 

Zvířetice).  

Knihovní fond činil k 31. 12. 2022 celkem 33 123 knihovních jednotek.   



Z toho: 8 717 jednotek zahrnuje naučná literatura, 24 198 beletrie, 24 zvukové 

dokumenty a 184 elektronické dokumenty. Knihovní fond je stále aktualizován. 

Nově bylo zakoupeno 556 publikací a 2 zvukové dokumenty.  

Knihovnu navštěvovalo celkem 651 registrovaných návštěvníků, kteří si vypůjčili 

33 069 knihovních jednotek (knih a časopisů). Knihovnou prošlo celkem 7 130 

návštěvníků. Z toho bylo: 5 600 návštěvníků půjčoven a studoven, 40 

návštěvníků internetu, 440 návštěvníků kulturních akcí, 1050 dětí se zúčastnilo 

vzdělávacích akcí.  

Čtenáři využívali také elektronické služby knihovny: 554 čtenářů vybíralo 

publikace prostřednictvím elektronického katalogu a 93 tento katalog využili 

k objednání výpůjček.  

 

2. Kulturní a vzdělávací akce pro dospělé 

- Petr Nazarov - Hawai 

- Václav Šolc – Beseda o knize Mlýny na Bělském potoce 

- Martina Bittnerová – Vánoce Boženy Němcové a Karolíny Světlé 

- Denní centrum Jizera – Křest knihy Recepty uživatelů Denního centra pro 

seniory Jizera 

 

3. Vzdělávací akce pro školy 

Rozsah akcí byl částečně ovlivněn rokem 2021, kdy bylo omezení způsobené 

Covidem 19 a vzhledem k tomu, že žáci museli přednostně doplňovat výuku 

ve škole, nebyl především na vyšším stupni ZŠ, zájem o to, účastnit se besed 

v knihovně.  

 

Do knihovny pravidelně dochází žáci 1. stupně, půjčují si knížky a knihovnice 

je průběžně seznamují s knižními novinkami.  

Řada žáků má zájem zapojit se do Čtenářského klubu Motýlek a zapisovat si 

přečtenou literaturu do klubového sešitu, popř. malovat k tématu v knihách 

obrázky.  

 

Od 1.1 do 30. 6. roku 2022 bylo uspořádáno:  

- Pro žáky 1. tříd: - Čtení z knížky Ivony Březinové O Puclíkovi 

                             - Pasování na rytíře řádu čtenářského 

 

- Pro žáky 2. tříd:  - Vyprávění o orobincové výrobě na Bakovsku, tvoření ozdoby  

                                 z orobince 

                               -  Kapřík Metlík, beseda s autorem knihy Janem Opatřilem 

 

- Pro žáky 3. tříd:   - Kapřík Metlík, beseda s autorem knihy Janem Opatřilem 

                               - Orientace v knihovně (zábavné hledání knih) 

                               -  Vaříme knihu – beseda o tom, jak vzniká kniha 



            -      Pro žáky 5. tříd:   -  Beseda o životě Indiánů s Milanem Mrázem 

                    Od 1. 9. do 31. 12. roku 2022 bylo uspořádáno:  

- Pro žáky 1. tříd:    - Beseda o knize Jeniffer Berne Kamil neumí létat 

- Pro žáky 2. tříd:    - Beseda o orobincové výrobě na Bakovsku, tvoření ozdoby              

- Pro žáky 3. tříd:    - Beseda o komiksu 

- Pro žáky  4. tříd:   - Vyprávění o řemeslech s využitím komiksů  

                                  Kláry Smolíkové 

                               - Beseda s Ivonou Březinovou o knize Gang odvážných     

- Pro žáky 5. a 6. tříd:  Vyprávění o Africe s cestovatelem Petrem Nazarovem   

 

Knihovnu navštěvují také žáci mateřské školy z Bakova nad Jizerou a mateřské 

školy Tymiška. Pravidelné programy každý měsíc připravujeme také pro žáky 

přípravného ročníku ZŠ.  

Výstavy v knihovně  

- Kouzlo okamžiku – výstava fotografií Blanky Chamerové – od roku 2021 

- Motýli - výstava prací žáků Základní umělecké školy v Bakově nad Jizerou   

- Krok do světa - výstava absolventky ZUŠ Lucie Pažoutové 

- Krajiny země - výstava žáků Základní umělecké školy v Bakově nad Jizerou 

 

4. Hry a programy v knihovně 

- Rande naslepo – program pro dospělé čtenáře, kteří si půjčí zabalenou knížku, 

jejíž titul neznají a je pro ně překvapením. 

- Rej čarodějnic – pro předškolní děti a žáky 1. stupně, zábavné tancování, 

vaření kouzelného lektvaru a výroba čarodějného amuletu. 

- Dýňování – tancování a zdobení dýní, pro předškolní děti a žáky 1. stupně  

- Znáte ptáčky, kteří u nás přezimují? Hra probíhá venku, děti hledají ptáčky 

podle obrázků a doplňují je do hracího listu. 

 

5. Divadla pro děti 

- O vodníčkovi- Divadlo Kozlík 

- O zakleté labuti – Divadlo Spojáček 

- O mlsném drakovi – Divadlo Prokůpek 

- Čarování se Štěpánem – kouzelnické vystoupení Štěpána Šmída 

- Příběh šneka Bedřicha – divadlo Matýsek 

- Jak šel kozlík do světa – Divadlo Kozlík 

 

6. Výtvarné dílny – často tématicky spojené s divadelním představením 

- Skládané postavičky a jiné tvary 

- Spirálové náramky 

- Barevná mozaika 



- Výroba ryby z papíru 

- Výroba dráčka 

- Výroba šnečka z kolíčku 

- Zdobení čarodějnických klobouků 

- Výroba kouzelných amuletů 

- Panenky z vlny 

- Papírové labutě 

- Motýlkové z kolíčku 

- Náramky z knoflíků 

- Květiny 

- Mrkací pejsek a kočička 

- Čertík  

- Vánoční ozdoby 

 

7. Další činnosti knihovny  

Knihovna zajišťuje též odborné praxe studentů. V roce 2022 zde odbornou praxi 

vykonávala Kateřina Šubrtová a  Viktorie Opolská. 

Dále zaměstnanci knihovny zajišťují kulturní akce města a chd Muzea Bakovska. 

V průběhu měsíců duben – prosinec probíhal 3. ročník hry Velmistrova šifra. Jedná se o 

hru, která vede návštěvníky zábavnou formou k tomu, aby objevili zajímavé detaily na 

památkách v našem městě. Hry se zúčastnili 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 646 hráčů s doprovodem. Tato 

statistika je podrobněji promítnuta ve Zprávě o činnosti Muzea Bakovska.  

8. Program knihovny 

Záměrem knihovny je především nadále rozšiřovat knižní fond a rozvíjet programy pro 

děti, mládež i dospělou populaci. Dle možností pořádat besedy s autory. Ve výběru 

programů pro žáky úzce spolupracovat se Základní školou Bakov nad Jizerou, dle zájmu 

programy umožnit i jiným školám. Besedy tematicky provázat s historií regionu a 

využívat k tomu možnosti prohlídek Muzea Bakovska.  

 

 

 

 

 

 

   


