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Zaměstnanci:  

Po celý rok v knihovně pracovalo 5 zaměstnanců na plný úvazek. V průběhu roku došlo 

k jedné personální změně: k 31. květnu ukončila pracovní poměr v knihovně paní Michaela Baštecká 

a od 1. června nově nastoupila na uvolněné místo paní Berenika Wagnerová. 

Knihovna v průběhu roku spolupracovala s řadou externistů. Na dohodu o provedení práce 

byl zajišťován provoz pobočky v Litoli, úklid, korektury zpravodaje Listy, lektorské zajištění 

počítačového kurzu a pravidelný přednáškový cyklus PaedDr. Marie Kořínkové. S externími firmami 

byla smluvně zajišťována správa sítě a vedení účetnictví  

 Pozornost byla také dále věnována vzdělávání knihovnic. Jednalo se především o nabízené 

kurzy jiných knihoven (Krajská vědecká knihovna Kladno, Národní knihovna…) k práci s dětmi 

v knihovně.  

 

Předmět činnosti:  

Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování knihovních služeb. K 31. 12. 2013 činí 

stav knihovního fondu celkem 37473 knihovních jednotek. Všechny tyto jednotky jsou k dispozici 

čtenářům ve volném výběru. Přírůstky v roce 2014 činily 2889 ks a úbytků bylo 4775 ks. Výše úbytků 

byla způsobena především vyřazením fondu videokazet (cca 1600 ks). Fond DVD byl nově začleněn do 

katalogu KPwin a čtenáři videopůjčovny byli začleněni do čtenářů knihovny. Dále byly vyřazeny knihy 

opotřebené a starší knihy, které knihovna vlastnila v multiplikátech. Knihovna svým čtenářům po celý 

rok nabízela 42 titulů periodik, zrušeno bylo vydávání dívčího časopisu Bravo Girl a nově byl 

předplacen časopis D-test. Novinkou v půjčování byly tématické kufříky pro děti. 

Knihovna stále pokračuje v zapojení do projektu VISK8, díky kterému svým uživatelům 

zprostředkovávala přístup do mediální databáze Mediasearch. Vzhledem k tomu, že společnost 

Newtonmedia již v rámci tohoto projektu nabízela pouze databázi Anopress a bylo nutné časový 

přístup do databází nově koordinovat, čtenáři měli přístup do databáze Mediasearch od ledna do září 

2014 a do databáze Anopress od dubna do prosince 2014. Obě tyto databáze nabízely plnočlánkové 

texty z více než 900 celostátních a regionálních periodik a přepisy relací více než 30 celostátních a 

regionálních českých televizí a rozhlasových stanic. Za rok tuto službu využilo 21 uživatelů.  

Celoročně mohli starší, případně imobilní čtenáři využít naší služby „donáška domů“, která 

zajišťuje donášku knih knihovnicí ke čtenáři domů. 

K 31. 12. 2014 bylo v knihovně registrováno 1379 uživatelů z toho 486 dětí do 15 let. Nově 

registrovaných bylo 331 z toho 125 dětí do 15 let. Roční návštěvnost činila celkem 24310 uživatelů. 

Z toho návštěvníků půjčoven bylo 17291, internet využilo 3033 osob, návštěvníků kulturních a 
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vzdělávacích akcí, při nichž byla knihovna organizátorem případně spoluorganizátorem, bylo celkem 

3986. Oproti loňskému roku se zvýšil jak počet čtenářů, tak i roční návštěvnost knihovny. Zároveň se 

velmi zvýšila návštěvnost on-line služeb. Čtenáři se pomalu učí obsluhovat svá čtenářská konta 

z pohodlí domova. Těmto novým možnostem bylo v rámci roku věnováno i několik lekcí informatik 

pro ZŠ.  

Výraznou změnou ve vztahu ke čtenářům bylo prodloužení výpůjční doby knihovny. Od 1. 1. 

2014 byla knihovna čtenářům k dispozici vždy v pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 8.00 do 18.00 hod. 

Tato změna se setkala s velmi kladným ohlasem čtenářů. Úterý i nadále zůstalo zavíracím dnem, kdy 

knihovna připravuje akce pro školy a seniory, které by se při plném provozu nemohly uskutečnit.  

 

 
  

Knihovna v roce realizovala celkem 38474 výpůjček. Největší procento z toho činily výpůjčky 

krásné literatury pro dospělé (21507) a krásné literatury pro děti (7172). Nezanedbatelným číslem 

jsou ale i výpůjčky naučné literatury (5748) a výpůjčky periodik (3212). Knihovna rovněž zajišťovala 

výpůjčky zvukově obrazových materiálů – tj. DVD. Za rok 2014 bylo vypůjčeno 476 těchto nosičů. U 

těchto čísel vidíme mírný pokles půjčovanosti periodik a literatury pro dospělé a naopak nárůst počtu 

vypůjčených dětských knih. 

 

 
 

 

Zároveň knihovna zajišťovala pro své čtenáře i knihy skrze Meziknihovní výpůjční službu. 

Celkem takto kladně vyřídila 117 výpůjček, což je o 35 titulů méně než v roce 2013. 

 

 

Návštěvnost 

návštěvníci půjčovny a studovny

návštěvníci využívající internet

návštěvníci kulturních akcí

návštěvníci vzdělávacích akcí

návštěvníci on-line služeb

Výpůjčky 

naučná literatura dospělí

krásná literatura dospělí

naučná literatura děti

krásná literatura děti

periodika

zvukové dokumenty



Prostory a technické vybavení knihovny: 

Knihovna čtenářům nabízí 29 studijních míst, 9 počítačových stanic napojených na internet a 

možnost připojení na WIFI síť knihovny. Zároveň je nově poskytováno 1 studijní místo s přístupem na 

internet i v pobočce v Litoli. 

Pro malé děti je v knihovně vyhrazen hrací koutek s hračkami, který byl v průběhu celého 

roku hojně využíván maminkami s dětmi. 

Knihovna uživatelům nabízí možnost kopírování, skenování, tisku, laminace, kroužkové vazby 

a termovazby. Nově byla nabízena drátěná vazba. K dispozici jsou za tímto účelem v knihovně 2 

tiskárny, laminovačka, přístroj na kroužkovou vazbu a termovazbu. Služba tisku a kopírování byla 

poskytována i v pobočce Litol. 

V rámci modernizace vybavení knihovny se povedla zrekonstruovat jedna místnost v pobočce 

v Litoli. V rámci úpravy byla udělána nová podlaha včetně nové podlahové krytiny, bylo nově 

vymalováno, byly pořízeny nové regály na knihy a nový stůl pro čtenáře.  

 

Pobočky: 

 Knihovna aktivně pracuje v pobočce v Litoli, kde je provoz zajišťován každé úterý odpoledne. 

V roce 2014 prošla jedna místnost knihovny celkovou rekonstrukcí. Kromě půjčování knih služby 

v této pobočce zahrnují i reprografické služby (kopírování, laminace, tisk).  

Pobočku v Litoli navštěvuje přibližně 60 čtenářů, především z věkové kategorie důchodců a 

dětí. Nejvíce se zde půjčuje krásná literatura pro dospělé a knihy pro menší děti.  

 Pobočka ve Dvorcích po celý rok, vzhledem ke zcela nevhodným podmínkám pro umístění 

knih a nezájmu obyvatel vesnice, opět nebyla v provozu. I přes opakované nabízení služeb knihovny 

včetně služby „donáška do domu“ o nabídku knihovny neprojevil nikdo zájem. Knihovna tak alespoň 

zdarma opět nabídla dvoreckým občanům na rozebrání některé starší časopisy.  

 

Kulturní a vzdělávací akce: 

Knihovna v roce 2014 poskytovala svůj prostor pro jednání o kulturních a vzdělávacích akcí ve 

městě. V průběhu listopadu např. proběhlo jednání o připravovaných akcích na rok 2015, které mělo 

za účel přispět k lepší koordinaci kultury v Lysé n. L.. Svůj prostor poskytla i počítačovému vzdělávání 

seniorů – kurzům pro začátečníky i pokročilejší, které byly zaměřeny na ovládnutí základů počítačové 

gramotnosti.  

Kromě toho knihovna zajišťovala prodej lístků na kulturní akce ve městě, které pořádali jiní 

organizátoři. Takto spolupracovala např. s odborem kultury v Milovicích, městským kinem v Lysé n. L. 

a zámkem Bon Repos atp. 

V průběhu roku 2014 knihovna byla hlavním organizátorem případně spoluorganizátorem 

180 kulturních a vzdělávacích akcí, což je opět o něco více, než v roce 2013. Z toho bylo pořádáno 

170 akcí vzdělávacích a 10 kulturních. Propagace těchto akcí byla zajišťována skrze městský zpravodaj 

Listy, vývěsní plochy ve městě, jiné kulturní a vzdělávací instituce ve městě. Na propagaci našich akcí 

jsme spolupracovali také s městským úřadem v Milovicích, okolními knihovnami, deníkem 

Nymburska, brandýským měsíčníkem Prostor a informačními středisky v našem regionu. Propagace 

rovněž probíhala na webových stránkách spravovaných knihovnou, na webových stránkách 

spolupracujících organizací a na novém facebookovém profilu knihovny. 

 

 

 



Vzdělávací akce 

Velká část našeho úsilí byla vynaložena na zajištění knihovnických informatik pro školky, školy 

a družiny. Celkem takto proběhlo přibližně 50 akcí, na kterých byly děti seznamovány s chodem 

knihovny, s orientací v knihovně a zároveň prací s knihami. Kromě tohoto základního seznámení 

s knihovnou byly pro tuto věkovou kategorii připravovány programy k různým tématům, které 

navazovaly na školní studijní plán. Ve spolupráci s místní organizací Kynologického klubu byly 

například pro žáky základní školy připraveny 4 ukázky výcviku psů. Pro II. stupeň ZŠ byly připraveny 

přednášky zaměřené na práci s naučnou literaturou k historii. Pro školní účely bylo ve spolupráci 

s žáky základní školy natočeno informační video seznamující s chodem knihovny.  

V průběhu roku byly v knihovně připravovány programy pro všechny věkové kategorie dětí. 

Např. pro první stupeň ZŠ byla připravena vzdělávací beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, pro 

druhý stupeň byl připraven doprovodný vzdělávací program k výstavě Václava Hájka z Libočan. A MŠ 

Dráček připravila ve spolupráci s MVDr. Janem Kořínkem v knihovně pásmo Babička a kufr 

vzpomínek.  

V programu mimoškolních aktivit knihovna během roku zajišťovala a pořádala v době 

prázdnin a ředitelského volna dopolední programy pro děti. Během roku bylo takto uspořádáno 9 

dopoledních programů. Kromě toho měly děti možnost se přihlásit na Noc s Andersenem, Pyžamovou 

a Klučičí party, což byly akce spojené s přespáním v knihovně. 

 Kromě akcí pro děti se knihovna věnovala i vzdělávání dospělých. Společně s Polabským 

muzeem a Státním okresním archivem Nymburk pokračovala v přednáškovém cyklu Univerzity 

volného času. Přednášky byly zaměřeny nejen historicky, ale i přírodovědně či literárně. Témata 

přednášek byla volena především se zaměřením k místní lokalitě. Hosty byli renomovaní vědci či 

odborníci na danou problematiku.  

Zároveň měsíčně probíhaly vzdělávací přednášky PaedDr. Marie Kořínkové, které byly 

věnované historickým exkursům do různých dějinných epoch české historie.  

V průběhu roku proběhlo i několik cestovatelských přednášek věnovaných Pobaltí, Itálii či 

Jižní Americe a bylo také uskutečněno několik přednášek k tématům psychologie a zdraví. 

Spolupracovali jsme také s MUDr. Hanou Zástěrovou, která připravovala v prostorách knihovny 

měsíční setkávání maminek. Tématem setkávání bylo povídání o porodech, problematice dětského 

lékařství atp.  

 Vzhledem k zájmu veřejnosti a kladným ohlasům z roku 2013 bylo pokračováno v nabídce 

počítačových kurzů pro začátečníky i pokročilejší, v rámci kterých se účastníci seznámili se základním 

užíváním počítače, vyhledáváním na internetu a užíváním základního programového vybavení. Pro 

seniory proběhla také přednáška k finanční gramotnosti a byl pro ně připraven i program o nově 

vydaných knihách.  

Kromě vzdělávacích přednášek byly v knihovně pravidelně pořádány kurzy drátování, které 

byly během roku doplněny o další rukodělné kurzy.  

  

Kulturní akce 

 V roce 2014 byla knihovna tradičně mimo jiné pořadatelem těchto velkých kulturních akcí: 

Masopust, velikonoční koncert, divadelní představení Turecká kavárna, dva letní koncerty Hasičské 

dechovky a prosincový vánoční koncert.  

Do kulturního dění ve městě knihovna přispěla ještě koncertem souboru Musica Florea a 

prázdninovým koncertem Jaroslava Konečného. 



Knihovna se v průběhu roku opět prezentovala v  rámci Knižního veletrhu pořádaného lyským 

výstavištěm a podílela se také na soutěži o Cenu knihovníků za nakladatelský počin v oblasti literatury 

pro děti a mládež.  

Tradičně v průběhu června proběhlo pro prvňáčky Pasování na čtenáře, které se zúčastnily 

všechny první třídy lyských základních škol.  

Fanoušci fotografování se mohli zúčastnit již 18. ročníku fotosoutěže, tentokrát na téma 

„Lysá, jak ji vidím já“. 

V roce 2014 jsme se zapojili do celorepublikové čtenářské soutěže pro děti Lovci perel. Naši 

dětští čtenáři tak měli možnost po celý rok sbírat za přečtené knihy perličky a Moriony. 29. 11. 2014 

na Den dětské knihy jsme pak kromě vyhlášení vítězů pro naše „lovce“ připravili rukodělnou dílničku 

s perlami a krámek, kde se dalo platit Moriony. Této čtenářské soutěže se zúčastnilo přes 40 našich 

lyských dětí. Vzhledem ke kladným ohlasům, bude knihovna v soutěži pokračovat i v roce 2015.  

V prostorách knihovny proběhlo během roku 9 výstav. I když prostory knihovny nejsou 

k výstavám úplně ideální, podařilo se nám zde uspořádat výstavu fotografií M. Břeského, L. Kosa, 

fotografií z akcí podpořených Místní akční skupinou a fotografie účastníků naší Fotosoutěže. Kromě 

fotografií se v knihovně konala výstava kreseb a knižních ilustrací Zdeňka Buriana, výstava obrazů pí. 

Bochníčkové, šperků paní Ptáčkové a výstava k osobnosti Václava Hájka z Libočan. Závěr roku pak 

tradičně patřil prodejní výstavě Domova Na Zámku. Cílem dramaturgie těchto výstav je především 

podpora a propagace místních profesionálních i amatérských umělců, případně umělců z našeho 

regionu. 

Městská knihovna ve spolupráci s Taneční školou FIS Mladá Boleslav pořádala pro žáky 9. tříd 

taneční kurzy pro začátečníky. Tyto kurzy se uskutečnily v nově rekonstruovaných prostorách 

v Benátkách n. J. Jako každý rok byla pro účastníky kurzu zajištěna i autobusová doprava do místa 

konání.  

 

 

Informační centrum (IC):  

 Informační centrum nemá své samostatné sídlo, ale je součástí prostoru knihovny. 

Informační centrum je personálně zajišťováno knihovnicemi. Od dubna do září (tj. v době turistické 

sezóny) bylo informační centrum otevřené i v sobotu v dopoledních hodinách.  

  V rámci informačního centra knihovna nabízela informační služby o turistických cílech naší 

lokality, o otevíracích hodinách kulturních objektů v okolí, o ubytovacích a stravovacích možnostech 

ve městě, o akcích v regionu atp. Zároveň zajišťovala komentované prohlídky města s průvodcem pro 

skupiny a prodej propagačních předmětů (nově se začal prodávat štítek na hůl a magnetka města). 

Turistickým návštěvníkům byla zdarma nabízena mapa města. 

 Spolupráce rovněž probíhala na úrovni předávání informací s okolními turistickými centry. 

Pravidelně jsme zasílali statistiku využití našeho IC do Zlatého pruhu Polabí. Úzce jsme spolupracovali 

s IC v Poděbradech, které monitoruje dění v celém polabském regionu.  

 V průběhu roku 2014 ředitelka organizace úspěšně absolvovala školení pro Trenéry kvality I. 

stupně a splnila kvalifikační požadavky Českého systému kvality služeb pro udělení oprávnění 

k působení jako Trenér kvality I. stupně ČSKV. 

 Knihovna po celý rok spravovala a aktualizovala webové stránky informačního centra. 

Aktualizace informací na stránkách probíhala několikrát týdně. O potřebnosti a využívání těchto 

stránek vypovídá především jejich vysoká návštěvnost v průběhu celého roku, která oproti loňskému 



roku vzrostla. Ročně tyto stránky navštívilo 26533 návštěvníků, což je o 3815 návštěvníků více než 

v roce 2013. Celkem na nich bylo zobrazeno přes 61 658 stránek.  

   

 

Zpravodaj LISTY:  

Městská knihovna je rovněž vydavatelem městského zpravodaje Listy, který za rok 2014 vyšel 

11x (dvojčíslo pravidelně vychází v průběhu letních prázdnin – červenec + srpen). Vychází v nákladu 

3550 ks a je distribuován na území Lysé n. L., Byšiček a Dvorců zdarma do všech schránek, které 

přijímají reklamu. Zbytek výtisků je občanům vždy k dispozici k rozebrání v knihovně.  

Distribuci zpravodaje smluvně zajišťuje Česká pošta skrze své doručovatelky. V průběhu roku 

se řešila řada stížností na špatný roznos Listů.  

Obsahová stránka novin zůstala nezměněna. Bylo opět pravidelně informováno o dění na 

městském úřadě, o rozhodnutí rady a zastupitelstva města, byly zde obsaženy informace 

z jednotlivých odborů úřadu, informace ze školství, zdravotnictví, informace o kulturních a 

sportovních akcích a prostor byl pravidelně věnován i názorům občanů. V zářijovém vydání dostaly 

volně k dispozici stejný prostor všechny politické strany kandidující v komunálních volbách, které o to 

projevily zájem. V říjnových volbách byl pak prostor poskytnut kandidátům do senátních voleb. 

Část prostoru v tisku byla vždy věnována placené reklamě. V průběhu roku 2014 byl 

zaznamenán nárůst počtu zájemců o placenou reklamu. Zisky z reklamy v roce 2014 vzrostly o cca o 

57% oproti roku 2013. 

 

 

Závěr: 

 V roce 2014 jsme pokračovali v rozšiřování služeb a nabídky pro naše uživatele.  

Knihovna svým čtenářům poskytovala nejen knižní dokumenty, ale i DVD, zvukové 

dokumenty, audioknihy, společenské hry a nově i tematické kufříky pro děti. Z časopisů byl nově 

předplacen časopis D-test včetně jeho rozšířené elektronické verze. Oproti tomu se přestal odebírat 

dívčí časopis Bravo Girl. Knihovna stejně jako v předchozích letech nabízela reprografické služby 

(kopírování, tisk, laminaci, kroužkovou vazbu, termovazbu, obalování knih). Novinkou byla nabídka 

drátěné vazby. Informační centrum rozšířilo prodej propagačních předmětů o štítky na hůl a 

magnetky města. V rámci grantového projektu VISK8 knihovna zpřístupňovala elektronickou databázi 

Mediasearch a od dubna pak Anopress.  

V nastoleném trendu rozšiřování služeb a nabídky bychom chtěli pokračovat i v roce 2014. 

Velkým otazníkem však zůstává existence pobočky ve Dvorcích. I přes opakované nabízení našich 

služeb, nikdo neprojevil o služby zájem a prostory pro umístění byť malého množství knih jsou zcela 

nevhodné.  

V průběhu roku bylo vynaloženo velké úsilí na oživení knihovního fondu, a to nejen v hlavní 

budově knihovny ale především v pobočce v Litoli. Knižní fond byl opět významně probrán a 

opotřebené knihy a knihy zastaralé byly postupně vyřazovány. Zásadní zásah pak byl proveden ve 

fondu VHS kazet, které byla vzhledem k jejich nefunkčnosti z fondu vyřazeny. Ponechán byl pouze 

fond DVD a dětských VHS. Staré kazety VHS byly ekologicky zlikvidovány. Touto částečnou revizí 

fondu byl získán prostor pro knihy a dokumenty nové.  

Jedna místnost v pobočce Litol prošla během letních měsíců celkovou rekonstrukcí, která 

s sebou nesla opravu podlahy, podlahové krytiny, výmalbu místnosti a pořízení nových regálů na 

knihy. 



 Celkový počet uživatelů knihovny vzrostl na 1379 návštěvníků a počet nově registrovaných 

čtenářů vzrostl na 331 registrací. Výrazný nárůst návštěvy knihovny je vidět v především v online 

vstupech na webové stránky knihovny a do online katalogu. Po celý rok byli čtenáři opakovaně 

upozorňováni na možnost práce se svým čtenářským kontem, o možnosti prodlužování a objednávání 

knih pomocí online katalogu. K této problematice bylo uspořádáno i několik informativních programů 

pro žáky ZŠ. V průběhu roku byl rovněž zaznamenán nárůst půjčovanosti dětské beletrie, který možná 

souvisí s dětskou čtenářskou soutěží Perlorodky.  

 Nárůst kulturních a vzdělávacích akcí s sebou rovněž nesl nárůst počtu návštěvníků těchto 

akcí. V rámci roku 2014 knihovna opět připravila rozmanité programy pro všechny věkové skupiny. 

Mezi programy nechyběly přednášky, besedy, autorská čtení, koncerty, knihovnická informatika, 

počítačové kurzy, taneční kurzy, výstavy, soutěže atp. Knihovna se prezentovala na Polabském 

knižním veletrhu. Po celý rok spravovala a aktualizovala webové stránky knihovny, dětského webu a 

nově založila i facebookový profil knihovny, na kterém rovněž informuje o svých akcích.  

 Podařilo se nám rovněž rozšířit nabídku našeho informačního centra o další propagační 

předměty. Ředitelka organizace prošla školením Českého systému kvality služeb. Po celý rok knihovna 

spravovala a aktualizovala webové stránky informačního centra, které informovaly o aktuálním 

kulturním dění ve městě a okolí. 

 Po celý rok knihovna vydávala měsíční městský zpravodaj Listy, jehož podoba i způsob 

distribuce zůstal stejný jako v roce 2013.  

 V rámci roku se nám podařilo udržet a rozvíjet cenné spolupráce s kulturními a vzdělávacími 

objekty v regionu, s občanskými sdruženími v obci, pokračovali jsme ve spolupráci s okolními 

knihovnami a informačními centry. Veškerá tato spolupráce byla pro nás nesmírně inspirativní a 

podnětná.  

 Zároveň bychom rádi poděkovali našemu zřizovateli – Městu Lysá n. L. - za celoroční podporu 

a vstřícnost k naší organizaci. 

  


