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Zaměstnanci:  

V lednu 2012 pracovali v organizaci 4 přepočtení pracovníci (4 fyzické osoby). Od února 2012 byl již plný stav 

pracovních sil – tj. 5 plných pracovních úvazků. Důvodem počátečního nižšího stavu pracovníků byl odchod bývalé 

ředitelky Václavy Šolcové (prosinec 2011). Nová ředitelka nastoupila v únoru 2012.  

Knihovna spolupracovala také s řadou externistů. Na dohodu o provedení práce byl zajišťován úklid, 

korektury zpravodaje Listy a pravidelný přednáškový cyklus PaedDr. Marie Kořínkové. Vedení účetnictví bylo 

zajišťováno smluvně s externí firmou.  

 Pozornost také byla věnována vzdělávání knihovnic. Jedna knihovnice absolvovala v rámci programu VISK2 e-

learningový kurz „Knihovnické minimum“. Během roku se knihovnice účastnily i dalších vzdělávacích seminářů 

(správa webových stránek, čtečky v knihovnách, vytváření vzdělávacích programů pro školy, rukodělné dílny pro děti 

atp.) 

 

Předmět činnosti:  

Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování knihovních služeb. K 31. 12. 2012 činní stav 

knihovního fondu celkem 41711 knihovních jednotek. Všechny tyto jednotky jsou k dispozici čtenářům ve volném 

výběru. Přírůstky v roce 2012 činily 1502 ks a úbytků bylo 305 ks. Úbytky byly především knihy vyřazené v pobočce 

v Litoli a knihy opotřebené. Knihovna svým čtenářům nabízí 40 titulů periodik, což je o 2 tituly více, než v předešlém 

roce. Nově byl v roce 2012 objednán časopis pro mládež „Časostroj“ a vzdělávací časopis pro práci s dětmi „Hrana“.  

K 31. 12. 2012 bylo v knihovně registrováno 1494 uživatelů z toho 409 dětí do 15 let. Nově registrovaných 

bylo 337 z toho 132 dětí do 15 let. Roční návštěvnost činila celkem 22152 uživatelů. Z toho návštěvníků půjčoven 

bylo 14979, internet využilo 2960 osob, návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí, při nichž byla knihovna 

organizátorem případně spoluorganizátorem, bylo celkem 3935.  

 

 

 
  

 

 

Návštěvnost 

návštěvníci půjčovny a studovny
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návštěvníci vzdělávacích akcí
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mailto:info@knihovnalysa.cz
http://www.knihovnalysa.cz/
http://www.iclysa.cz/


Knihovna v roce zaregistrovala celkem 49179 výpůjček. Největší procento z toho činily výpůjčky krásné 

literatury pro dospělé (28626) a krásné literatury pro děti (7317). Nezanedbatelným číslem jsou ale i výpůjčky naučné 

literatury (6700) a výpůjčky periodik (3931). Knihovna rovněž zajišťovala výpůjčky zvukově obrazových materiálů – tj. 

DVD. Za rok 2012 bylo vypůjčeno 949 těchto nosičů.  

 

  
 

 

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

vyřídila 173 výpůjček. 

 

Prostory a technické vybavení knihovny: 

Knihovna čtenářům nabízí 28 studijních míst, 8 počítačových stanic, napojených na internet a nově i možnost 

připojení na WIFI síť knihovny.  

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

využíván maminkami i dětmi. 

Knihovna uživatelům nabízí možnost kopírování, skenování, tisku, laminace, kroužkové vazby a termovazby. 

K dispozici jsou za tímto účelem v knihovně 2 tiskárny, laminovačka, přístroj na kroužkovou vazbu a termovazbu. 

Z důvodů technického zkvalitnění a urychlení služeb byl na konci roku 2012 zakoupen nový počítač pro obsluhu 

pultu. Starší počítač byl přesunut do pobočky v Litoli, čímž bude od začátku roku 2013 možné zprovoznění internetu 

pro čtenáře v této pobočce. Zároveň byla na konci roku 2012 zakoupena čtečka knih, kterou zamýšlíme začít půjčovat 

v průběhu jara 2013.  

 

Pobočky: 

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

bylo intenzivně pracováno na zajištění možnosti internetu pro čtenáře v této pobočce. V průběhu roku zde bylo 

evidováno přibližně 60 čtenářů, především z věkové kategorie důchodců a dětí. Vzhledem k tomu, že tato pobočka 

není propojena s hlavní knihovnou, statistika probíhá formou odhadu. Přibližný počet výpůjček je odhadován na 

2738. Nejvíce se zde půjčuje krásná literatura pro dospělé a knihy pro menší děti. Velkým úkolem pro rok 2013 je 

plné propojení pobočky s hlavní knihovnou, které bude předcházet pečlivá revize knihovního fondu. 

 Pobočka ve Dvorcích v průběhu 1. poloviny roku 2012 nebyla k dispozici. Knihy byly z důvodu špatných 

skladovacích podmínek z pobočky v roce 2011 převezeny do hlavní knihovny. Od září 2012 dostal osadní výbor 

k dispozici od Městského úřadu Lysá n. L. počítač, který by mimo jiné měl sloužit i k napojení na on-line katalog 

knihovny. Bohužel zatím nefunguje připojení na internet a jednání o zpřístupnění katalogu a internetu ve Dvorcích 

budou probíhat v roce 2013. V případě zájmu byla knihovna připravena vybrané knihy zájemcům do Dvorců zavézt. 

 

 

Kulturní a vzdělávací akce: 

Knihovna v roce 2012 poskytovala svůj prostor pro jednání o kulturních a vzdělávacích akcí ve městě. 

V průběhu listopadu např. proběhlo jednání o připravovaných akcí na rok 2013, které mělo za účel přispět k lepší 

Výpůjčky 

naučná literatura dospělí

krásná literatura dospělí

naučná literatura děti

krásná literatura děti

periodika

zvukové dokumenty



koordinaci kultury v Lysé n. L.. Svůj prostor poskytla i počítačovému vzdělávání sociálních pracovníků Domova Na 

Zámku.  

Kromě toho knihovna zajišťovala prodej lístků na kulturní akce ve městě, které zajišťovali jiní organizátoři. 

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

V průběhu roku 2012 knihovna byla hlavním organizátorem případně spoluorganizátorem 102 kulturních a 

vzdělávacích akcí. 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, kulturním střediskem v Nymburce, okolními knihovnami, deníkem Nymburska, rádiem Jizera, 

brandýským měsíčníkem Prostor a informačními středisky v našem regionu. Propagace rovněž probíhala na 

webových stránkách spravovaných knihovnou a webových stránkách spolupracujících organizací. 

 

Vzdělávací programy: 73 akcí 

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

Celkem takto proběhlo přibližně 30 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. V rámci akcí pro školy 

proběhly i besedy s autory knih, byli pozváni i zástupci vydavatelů, kteří prezentovali činnost nakladatelství, zároveň 

proběhly i besedy zaměřené historicky, např. k výročí vyhlazení Lidic. Knihovna se rovněž zapojila do vzdělávacích 

akcí pořádaných k 60. výročí úmrtí profesora Bedřicha Hrozného. Kromě toho knihovna uspořádala pro školy i besedy 

cestopisné.  

 Kromě akcí pro děti se věnovala i vzdělávání dospělých. Společně s Polabským muzeem a Státním okresním 

archivem Nymburk připravila pro dospělé cyklus vzdělávacích přednášek Univerzity volného času, které byly 

zaměřeny nejen historicky, ale i přírodovědně či literárně. V tomto cyklu bude pokračováno i v roce 2013. Zároveň 

měsíčně probíhaly vzdělávací přednášky PaedDr. Marie Kořínkové, které byly věnované historii Čech a v druhé 

polovině roku byly zaměřené k regionální historii okolí Lysé n. L. a připomínaly významné výročí 350 let od narození 

hraběte Šporka. V průběhu roku proběhlo i několik cestovatelských přednášek věnovaných Islandu, Bajkalu, 

cyklovýletům po Čechách a Nové Kaledonii.  

 Ve spolupráci s jihočeským institutem celoživotního vzdělání jsme se podíleli na organizaci počítačového 

kurzu pro seniory. 

 

Kulturní programy: 29 akcí 

 Knihovna v roce 2011 převzala od odboru kultury a školství agendu spojenou s pořádáním kulturních akcí. 

V roce 2012 byla z velkých akcí pořadatelem Masopustu, velikonočního koncertu, koncertu Bratří Ebenů, dvou 

letních koncertů Hasičské dechovky a vánočního koncertu. Knihovna se rovněž prezentovala na Knižním veletrhu na 

výstavišti v Lysé n. L., kde opět zajišťovala Čítárnu u čerta.  

 Kromě koncertů jsme pořádali besedy se spisovateli, organizovali čtení pro děti, ale i pro seniory a zapojili 

jsme se do akce Nonstop čtení. Tradiční a velmi atraktivní akcí pro děti byla Noc s Andersenem a v průběhu června 

jsme v knihovně pasovali na čtenáře všechny lyské prvňáčky. Díky velkému zájmu se do knihovny na podzim vrátil 

opět kurz drátování. Pro slečny se opět uskutečnila oblíbená Pyžamová party. 

 Poprvé v historii se knihovna zapojila do celorepublikové akce - vyhlášení Čtenář roku. Tento rok jsme v naší 

knihovně ocenili čtenáře, který navštěvoval v roce 2011 knihovnu nejčastěji. 

 Fanoušci fotografování se mohli zúčastnit již 16. ročníku fotosoutěže, tentokrát na téma „Můj ráj na zemi“.  

 Pro děti jsme od dubna měsíčně připravovali soutěž, díky které se vylosovaní výherci mohli těšit z volných 

vstupenek do kulturních objektů v našem regionu. 

 V rámci akcí jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem. 

 V prostorách knihovny proběhlo během roku 7 výstav. I když prostory knihovny nejsou k výstavám úplně 

ideální, podařilo se nám zde instalovat výstavu obrazů (pí Pavlasová), výstavy fotografií (fotosoutěž knihovny, Pestrý 

šat ptáků, Malá Himaláj), výstavu grafik (p. Martinka) a dvě výstavy rukodělných výrobků (výrobky pí Tykvové a 

Domova Na Zámku). 



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

pro začátečníky. Tyto kurzy bylo nutné z důvodu rekonstrukce objektu přesunout z původního místa konání 

v Benátkách nad Jizerou do vzdálenější Dobrovice. Tato změna se negativně odrazila na počtu účastníků kurzu. 

Zároveň s tím vzrostly náklady na pořádání akce a na dopravu. Knihovna jako každý rok zajišťovala pro účastníky 

autobusovou dopravu do místa konání. Tento finanční nárůst musel být zakomponován do výše kurzovného, které 

bylo nutné z tohoto důvodu nepatrně zvýšit. Nicméně kurzy se podařilo zdárně realizovat ke konečné spokojenosti 

účastníků.  

 

 

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 

otvíracích hodinách kulturních objektů v okolí, o ubytovacích a stravovacích možnostech ve městě atp. Zároveň 

zajišťovala prodej propagačních předmětů a připravovala propagační předměty nové. Tímto způsobem se např. do 

prodeje dostala nová turistická vizitka města. Prodej propagačních předmětů byl rozšířen o prodej pohledů Lysé n. L. 

a dalších okolních míst.  

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

zasílali statistiku využití našeho IC do Zlatého pruhu Polabí. Podařilo se nám rovněž navázat kontakt s informačním 

centrem v Poděbradech, které monitoruje dění v celém polabském regionu.  

Ve spolupráci s oborem životního prostředí městského úřadu Lysá n. L. jsme navázali spolupráci s občanským 

sdružením Taggmanager, díky kterému se nám podařilo zapojit do projektu „Propagace on-line informačních 

technologií pro podporu šetrné turistiky“ a podařilo se nám umístit ke všem památným stromům v Lysé n. L. a okolí 

informační tabulky s QR kódy a beetaggy. Tento způsob informování využívá nejmodernější technologie a zároveň 

akceptuje současný tlak na rychlost změny informací. 

 Se začátkem turistické sezóny byly spuštěny nové webové stránky informačního centra, které knihovna 

rovněž spravuje. Aktualizace informací na stránkách probíhá knihovnicí několikrát týdně. O potřebnosti a využívání 

těchto stránek vypovídá především jejich vysoká návštěvnost v průběhu celého roku. V roce 2012 tyto stránky od 

jejich spuštění 1. 4. 2012 navštívilo 12613 návštěvníků z 15ti států světa. Celkem na nich bylo zobrazeno přes 100000 

stránek.  

 Společně s odborem majetku městského úřadu Lysá n. L. se nám podařilo částečně eliminovat nedostatky 

městského orientačního systému, který nedostatečně navigoval k informačnímu centru. Podařilo se instalovat nový 

rozcestník na Husově náměstí, který vyřešil dřívější hledání informačního centra.  

 

 

Zpravodaj LISTY:  

Městská knihovna je rovněž vydavatelem městského zpravodaje Listy, který za rok 2012 vyšel 11x (dvojčíslo 

pravidelně vychází v průběhu letních prázdnin – červenec + srpen). V průběhu roku došlo ke změně redakční rady a 

rovněž rada města rozhodla o změnách v distribuci a grafické podobě Listů. Tyto změny byly prakticky realizovány 

s prvním číslem roku 2013.  

 V obsahu Listů bylo 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 je pravidelně věnován i názorům občanů.  

Část prostoru v tisku byla věnována placené reklamě.  

 

 

 

 



Sponzorské dary:  

V průběhu roku 2012 knihovna oslovila místní podnikatele a požádala o jejich spolupráci při podpoře 

kulturních akcích. Podařilo se získat příspěvek na propagaci červnového koncertu Bratří Ebenů, a to ve výši 10000,- 

Kč od firmy ARS Altmann Praha s.r.o., a finanční dar ve výši 2000,- Kč od firmy Velas a.s..  

16. ročník fotosoutěže podpořily cenami pro vítěze firmy: JPC Computers s.r.o., Elektrocentrum Skuhrovec a 

restaurace Gurmán.  

Knihkupectví Cesta věnovalo knižní poukázku do soutěže Čtenáře roku. 

V rámci dětských soutěží jsme navázali spolupráci s okolními kulturními objekty, které věnovali jako ceny do 

naší soutěže volné vstupenky. Takto jsme spolupracovali s: Chvalským zámkem v Horních Počernicích, Kolínskou 

řepařskou drážkou, zámkem Loučeň, Symfonickým orchestrem českého rozhlasu, skanzenem v Přerově n. L., 

Polabským muzeem, muzeem v Čelákovicích a Národním muzeem v Praze.  

 

Závěr: 

 Rok 2012 byl rokem změny ve vedení knihovny. V únoru vystřídala dosavadní ředitelku Václavu Šolcovou 

nová ředitelka, která navázala na její práci. Knihovnice se pravidelně účastnily vzdělávacích akcí, seminářů a 

workshopů pro knihovníky a celoročně tak pracovaly na svém vzdělávání.  

V průběhu roku bylo vynaloženo velké úsilí na elektronické propojení hlavní knihovny s pobočkou v Litoli. 

Toto propojení se bohužel nepodařilo dotáhnout do konce, nicméně se podařilo připravit podmínky pro spuštění 

internetu v Litoli od počátku roku 2013. Úkol plného propojení a automatizování služeb v naší pobočce v Litoli tedy 

trvá a doufáme, že se nám to podaří během roku 2013. Úkolem pro rok 2013 také zůstává otázka existence pobočky 

ve Dvorcích. 

 Oproti roku 2011 došlo k nepatrnému snížení počtu registrovaných čtenářů a tím i výpůjček. Nicméně počet 

návštěvníků knihovny vzrostl. Tento nárůst proběhl především v oblasti návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí, 

jejichž počet byl vyšší než v roce 2011. Dá se tedy vysledovat určitý přeliv uživatelů knihovny z oblasti registrovaných 

čtenářů do okruhu obyvatel požadujících informační služby a obyvatel navštěvujících kulturní a vzdělávací akce 

knihovny. 

 V oblasti akcí knihovny jsme připravili v rámci roku 2012 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 Knižním veletrhu v Lysé n. L., účastnila se 

celorepublikového Nonstop čtení.   

 Velký kus práce za rok 2012 je patrný v oblasti informačního centra, které nově svým klientům poskytlo 

aktuální webové stránky. Pozitivně bylo přijato i rozšíření prodejního sortimentu propagačních předmětů o velmi 

populární turistickou vizitku a pohlednice a nový informační rozcestník na Husově náměstí.  

 Knihovna byla vydavatelem měsíčního zpravodaje Listy. V průběhu roku bylo rozhodnuto o změně redakční 

rady a změnách v distribuci a grafické podobě Listů. Tyto změny však budou prakticky realizovány v roce 2013. 

 V rámci roku se nám podařilo navázat cenné spolupráce s kulturními, 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. 

  


