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Zaměstnanci:  

Po celý rok v knihovně pracovalo 5 zaměstnanců na plný úvazek.  

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

byl zajišťován provoz pobočky v Litoli a úklid. S externími firmami byla smluvně zajišťována i správa 

sítě a vedení účetnictví.  

Profesní vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2021 poznamenáno pandemií. Většina školení a 

kurzů tak proběhla on-line. Teprve ve druhé polovině roku se akce pomalu začaly přesouvat do 

prezenčního modu. Každý zaměstnanec byl proškolován v oblastech, kterým se na pracovišti věnuje. 

Nejvíce školení absolvovala zaměstnankyně, která připravuje edukativní programy pro děti a 

studenty. Tato školení byla zaměřena především na pedagogiku a práci s dětmi. Zároveň absolvovala i 

školení pedagogického minima. Všichni zaměstnanci pak byli proškoleni ve vyhledávání na portálu 

knihovny.cz a ve vyhledávání v prostředí Kramerius. Zároveň se účastníme i pravidelných měsíčních 

školení firmy KP-SYS, která je dodavatelem našeho knihovního systému a pravidelně nás touto 

formou seznamuje s technickými novinkami knihovního softwaru. V roce 2021 jsme se poprvé 

účastnili velmi podnětného akvizičního semináře, který proběhl v rámci knižního veletrhu 

v Havlíčkově Brodě. Další proškolování proběhlo i v rámci trénování paměti. Celkově se naši 

zaměstnanci dohromady účastnili 57 školení, z nichž pouze 9 bylo prezenčně. Ostatní proběhly v on-

line prostředí. 

 

Předmět činnosti:  

Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování knihovních služeb. Činnost 

organizace byla i v tomto roce poznamenána pandemií a vládními opatřeními, která provoz knihovny 

omezovala. 

Na rozdíl od roku 2020 však vládní opatření zcela uzavřela provoz knihoven jen na počátku 

roku 2021. Vzhledem k této situaci jsme se snažili aktivity maximálním způsobem přenést do on-line 

prostoru. Pro čtenáře jsme pravidelně připravovali krátká videa seznamující s novou knižní produkcí, 

informace o e-knihách, soutěže spojené s poznáváním míst ve městě („Znáte naše město?“). Pro 

všechny věkové kategorie jsme připravili venkovní „knižní stezku“, během které mohou zájemci spojit 

poznávání krásných míst ve městě s prověřením znalosti literatury. Nevyhýbali jsme se ani pořádání 

on-line přednášek. Ve druhé polovině roku se aktivity knihovny pomalu začaly vracet ke standardním 

prezenčním akcím. Provoz knihovny v roce 2021 rovněž ovlivnila rekonstrukce prostor Městského 

úřadu Lysá nad Labem, která se citelně dotkla provozu dětského oddělení. Touto rekonstrukcí 

knihovna přišla v dětském oddělení o cca 30m2 prostoru. Bohužel jsme z tohoto důvodu museli 
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v dětském oddělení přistoupit k redukci knižního fondu a k přesunu části fondu do prostor, které 

knihovna využívala pro účely informačního centra. To bylo možné díky tomu, že služby informačního 

centra převzal od knihovny od 1. 7. 2021 jiný provozovatel.  

V počátcích roku 2021, kdy knihovna měla pro veřejnost zavřeno, jsme mimo jiné intenzivně 

připravovali a zvažovali možnosti pro bezkontaktní příjem a výdej knih tak, aby knihovna s případným 

dalším uzavřením mohla fungovat alespoň bezkontaktně. Zajištění bezkontaktního provozu knihovny 

pro nás bylo jednoznačnou prioritou roku 2021.  

Přestože jsme museli přistoupit v dětském oddělení k redukci fondu, činil celkový stav 

knižního fondu k 31. 12. 2021 36540 knihovních jednotek, což oproti loňskému roku znamená mírný 

nárůst. Toto číslo v sobě zahrnuje počet jednotlivých exemplářů knih, zvukových a zvukově 

obrazových dokumentů, společenských her a jednotlivých titulů periodik. Všechny jednotky byly 

k dispozici čtenářům ve volném výběru. Přírůstky v roce 2021 činily 2050 svazků a úbytků bylo 1734 

ks. V rámci úbytků jsme vyřazovali především knihy opotřebené a multiplikáty. Zároveň jsme v roce 

2021 přistoupili k ukončení půjčování DVD, a to především z důvodu nedostatku prostoru a 

k rostoucímu nezájmu o tyto dokumenty. Po celý rok měli čtenáři k dispozici 42 titulů periodik. 

V průběhu celého roku, pokud to vládní nařízení povolovala, mohli starší (případně imobilní) 

čtenáři využít naší služby „donáška domů“, která zajišťuje donášku knih knihovnicí ke čtenáři domů. 

K 31. 12. 2021 bylo v knihovně registrováno 1472 uživatelů z toho 314 dětí do 15 let. Nově 

registrovaných bylo 179 z toho 65 dětí do 15 let. Již několik let po sobě se bohužel projevuje úbytek 

počtu registrovaných čtenářů. V minulých 2 letech se v tomto ukazateli určitě odrazil i vliv covidové 

pandemie, kdy se především senioři obávají kontaktu s dalšími osobami. Na návštěvnosti knihovny se 

mohlo projevit i to, že senioři, kteří byli dlouhou dobu v izolaci od společenského dění, mohou mít 

nyní problém opět „nastartovat“ své předchozí aktivity a na zapojení přes online prostředí nemají 

odvahu, příslušné znalosti ani technické vybavení. Pokus o překonání této bariéry bude naší velkou 

výzvou v roce 2022. V roce 2021 jsme se zaměřili na převod co nejvíce možných služeb na 

bezkontaktní podobu. Abychom služby knihovny zpřístupnili i těm, kteří se prezenční návštěvy 

knihovny obávali, umožnili jsme čtenářům platbu registračního poplatku formou bankovního 

převodu. S platnou registrací si čtenář mohl dále po dobu uzavření knihovny půjčovat alespoň e-

knihy. Jejich počet jsme na počátku roku opět navýšili na 3 možné výpůjčky za měsíc.  

Epidemiologická situace se odrazila i na roční návštěvnosti, která činila celkem 27622 

uživatelů, což je srovnatelné s rokem 2020. Nárůst se projevil především u on-line služeb a virtuálních 

návštěv. Opět se zvýšil i počet fyzických návštěv akcí, které bylo možné ve druhé polovině roku 2021 

opět organizovat. Fyzických návštěvníků půjčoven bylo 8897, internet využilo 1728 osob, návštěvníků 

kulturních a vzdělávacích akcí, při nichž byla knihovna organizátorem případně spoluorganizátorem, 

bylo celkem 2972. Návštěvnost on-line služeb (počet vstupů do on-line katalogu) oproti loňskému 

roku nepatrně vzrostla – jednalo se o 14025 vstupů. 

Rok 2021 pro knihovny nezačal úplně nejlépe a celý rok pak vládní opatření určovala 

podmínky poskytování knihovních služeb. Vládní opatření uzavřela knihovny od 27. 12. 2020 a 

výdejní okénko jsme mohli pro naše uživatele otevřít až od 15. 2. 2021. Výpůjčky jsme vyřizovali na 

základě e-mailové či telefonické komunikace. Zároveň jsme v tuto dobu hojně nabízeli i službu 

„donášky knih do domu“. Od 12. 4. 2021 pak bylo možné pustit do knihovny za omezených podmínek 

a přísných hygienických pravidel i čtenáře. Pokud to vládní opatření dovolovala, byla knihovna 

čtenářům k dispozici ve standardních výpůjčních hodinách – Po, St, Čt, Pá 8.00-18.00. Po celou dobu 

bylo přísně dbáno na dodržování hygienických pravidel, na pravidelnou dezinfekci prostor, na větrání 



prostor, na dezinfekci kontaktních ploch a počítačové techniky atd. Všechna tato opatření se pak 

projevila ve všech složkách naší práce.  

Pro provoz informačního centra byl rok 2021 zlomový, neboť byl ze strany Města Lysá nad 

Labem dokončen dlouhodobě připravovaný projekt nového informačního centra. Od 1. 7. 2021 tak 

služby informačního centra převzal od knihovny Pruh Polabí, který je novým provozovatelem IC. 

Prostor, který knihovna užívala pro účely IC, bude nutné v příštím roce zrenovovat, aby mohl sloužit 

k uložení knih a nahradit tak prostor odebraný z dětského oddělení za účelem zřízení výtahu do 

nového multikulturního sálu, který Město připravuje v podkroví staré radnice.   

V roce 2021 knihovna používala knihovnický program Verbis, webový katalog Portaro a 

půjčovala e-knihy. Nárůst půjčování e-knih jsme zaznamenali především na počátku roku v období 

uzavření knihovny. 

 

 
  

Knihovna v roce 2021 realizovala celkem 45533 výpůjček. Největší procento z toho opět činily 

výpůjčky krásné literatury pro dospělé (34698) a krásné literatury pro děti (2883). Nezanedbatelným 

číslem jsou ale i výpůjčky naučné literatury (4865) a výpůjčky periodik (2169). Za rok 2021 bylo 

vypůjčeno pouze 15 zvukově obrazových dokumentů (DVD), a to především proto, že jsme od 

července ukončili vzhledem k malému zájmu jejich půjčování. Zvukových dokumentů si naši čtenáři 

vyžádali v tomto roce 141. Společenských her bylo v roce 2021 zapůjčeno 315. Za celý rok jsme 

evidovali 221 výpůjček e-knih. Nově jsme našim čtenářům nabídli možnost půjčování dětských knih 

z edice Kouzelné čtení firmy Albi, a to včetně možnosti půjčení elektronické Albi tužky. Čtenáři tuto 

novinku velmi kvitovali a tyto knihy jsou permanentně beznadějně vypůjčené. 

  

Návštěvnost návštěvníci půjčovny a studovny

návštěvníci využívající internet

návštěvníci kulturních akcí

návštěvníci vzdělávacích akcí

návštěvníci akcí, kde knihovna není
hlavním organizátorem
návštěvníci on-line služeb



 
 

Zároveň knihovna zajišťovala pro své čtenáře i knihy Meziknihovní výpůjční službou. Z jiných 

knihoven jsme si vyžádali 101 knih a naše knihovna poskytla jiným knihovnám 55 knih. Jednalo se 

především o knihy pro čtenáře milovické a přerovské knihovny.  

 

Prostory a technické vybavení knihovny: 

Knihovna čtenářům nabízí 30 studijních míst, 7 počítačových stanic napojených na internet a 

možnost připojení na WIFI síť knihovny (včetně 1 počítačové stanice a 1 studijního místa v pobočce 

v Litoli).  

Od července 2021 Město Lysá nad Labem začalo s budování multifunkčního sálu v podkroví 

radnice. Tato rekonstrukce se velmi úzce dotkla i prostor knihovny. Dětské oddělení muselo být 

vzhledem ke stavbě výtahu prostorově o cca 30m2 zmenšeno. Za této situace jsme se snažili, aby byla 

ztráta prostoru pro uživatele knihovny co nejméně citelná. Abychom mohli zachovat prostor pro 

konání edukativních školních akcí a co možná největší rozsah dětského knižního fondu, jsme se 

rozhodli obětovat 2 studijní místa s PC stanicemi pro děti. I po zrušení těchto míst se nám ale bohužel 

celý fond do zmenšeného prostoru nevešel a byli jsme nuceni část knih provizorně přemístit do zatím 

neupraveného prostoru po informačním centru. Tato situace není zcela ideální, neboť jsme prostor 

po informačním centru původně plánovali využít pro fond fantastické a válečné literatury. Knihovně 

také zcela chybí pro moderní knihovny nyní již nepostradatelné „odpočinkové zóny“ pro malé i starší 

děti. Za této prostorové situace je ale našim mladým čtenářům nejsme a ani v budoucnu nebudeme 

schopni nabídnout.  

V průběhu celého roku knihovna uživatelům nabízela možnost kopírování, skenování, tisku, 

laminace, kroužkové vazby, termovazby a drátěné vazby. 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. Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR jsme nově našim uživatelům 

umožnili přístup do databáze „Děl nedostupných na trhu – DNNT“, díky které se mohou registrovaní 

čtenáři dostat k nedostupné literatuře a periodikům elektronicky z pohodlí svého domova.  

Co se týká technického vybavení, povedlo se nám z Ministerstva kultury získat grant na 

doplnění technického vybavení knihovny. Za získané finanční prostředky jsme měli možnost nakoupit 

1 notebook a 8 tabletů pro práci se školami a seniory. Tato nová zařízení jsme hojně používali 

v kurzech trénování paměti se seniory i v práci se školami. Tablety hodláme v roce 2022 využít i 

v kurzech práce s tabletem pro seniory. V roce 2021 bylo částečně obnoveno i počítačové vybavení 

pro zaměstnance knihovny. 

Výpůjčky 
naučná literatura dospělí

krásná literatura dospělí

naučná literatura děti

krásná literatura děti

periodika

zvukové dokumenty

zvukově obrazové dokumenty

společenské hry

e-knihy



Velkou prioritou pro rok 2021 bylo zajištění možnosti bezkontaktního výdeje a příjmu knih. 

Díky zakoupení návratového boxu a pořízení výdejového GSM boxu jsme tak od srpna byli schopni 

nabídnout naše služby bezkontaktně a nepřetržitě 7 dní v týdnu/24hodin denně. Tato zařízení tak 

umožňují možnost vracení a vyzvedávání knih i těm, kterým dosud nevyhovovala výpůjční doba 

knihovny. 

 

Pobočka: 

 Knihovna aktivně pracuje i v pobočce v Litoli, kde je provoz standardně zajišťován každé 

úterý odpoledne. Kromě půjčování knih tato pobočka uživatelům nabízí 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.  

Epidemiologická opatření se však dotkla i provozu v Litoli, a to především v možnosti (nebo 

spíše v nemožnosti) organizovat vzdělávací akce pro děti. Plánované kurzy angličtiny a ručních prací 

nebylo možné realizovat. Stejné to bylo i s plánovanými přednáškami věnovanými evropské hudbě. 

Tyto přednášky se začaly konat až od září 2021. 

  

Kulturní a vzdělávací akce: 

Plánování kulturních a vzdělávacích akcí v roce 2021 nebylo zcela ideální. K alespoň 

částečnému obnovení této činnosti jsme mohli přistoupit až od září. Vzhledem k nejisté situaci jsme 

se ale snažili plán akcí nepředimenzovat. Přes všechna opatření, která knihovny potkala, se nám 

v průběhu roku 2021 povedlo zorganizovat 182 kulturních a vzdělávacích akcí, při nichž jsme byli 

hlavním organizátorem (případně spoluorganizátorem). Knihovna byla v této oblasti opět aktivní 

především ve spolupráci se školami. Z akcí pořádaných pouze knihovnou bylo 170 vzdělávacích 

(semináře, kurzy, informatika) a 10 kulturních (besedy, výstavy, taneční kurzy). 2 akce jsme 

organizovali s jiným subjektem. 

Aktuální informace o akcích a dění v knihovně byly zajišťovány hlavně skrze několik 

informačních kanálů: městský zpravodaj Listy, městský rozhlas, webové stránky knihovny, webové 

stránky města, mobilní rozhlas města a facebookový a instagramový účet knihovny. Propagace a 

rozšiřování důležitých informací pro uživatele naší knihovny rovněž probíhalo ve spolupráci 

s Nymburským deníkem a Českým rozhlasem Region. 

Kromě organizování svých akcí knihovna zajišťovala prodej lístků na kulturní akce ve městě, 

které pořádali jiní organizátoři. Takto spolupracovala např. s organizátory místního festivalu Lissa 

Classica.  

 

Vzdělávací akce 

Naše knihovna klade velký důraz na práci s dětmi a na spolupráci s mateřskými a základními 

školami, s družinami a s místním rodinným centem Parníček. V první polovině roku nebylo možné ale 

tyto akce v knihovně pořádat. Bylo tedy nutné naše programy přepracovat do takové formy, aby je 

bylo možné provádět on-line nebo přímo ve škole. Aby děti o tuto možnost vzdělávání nepřišly, 

docházela naše kolegyně přímo do škol. Ve druhé polovině roku jsme pak postupně přecházeli do 

prezenční formy v knihovně. Celkem proběhlo 53 školních vzdělávacích akcí, na kterých byly děti 

seznamovány s chodem knihovny, s orientací v knihovně, s novými tituly dětských knih atp. Byly 

připravovány programy k různým tématům, které navazovaly na školní studijní plány. Školám bylo 



nabízeno okolo 20 různých programů, ze kterých si učitelé mohli vybírat. Pravidelné červnové 

pasování na čtenáře organizované pro žáky 1. tříd, jsme museli přesunout na září 

Knihovna připravovala programy pro všechny věkové kategorie dětí. Pro knihovnu nebyl 

problém připravit akci on-line. Díky tomuto formátu se nám podařilo navázat spolupráci i se 

vzdálenějšími školami např. v Přerově nad Labem či Nehvizdech. 

Bohužel vzhledem k pandemické situaci nebylo možné zorganizovat ani jednu mimoškolní 

akci spojenou s přespáním v knihovně. Stejně tak nebylo možné realizovat ani dopolední programy 

pro děti v průběhu prázdnin  

 V oblasti vzdělávání dospělých jsme se zaměřili v první polovině roku na on-line akce. V on-

line prostoru se nám podařilo realizovat několik cestopisných přednášek (Estonsko, Banát) a 

přednášku věnovanou zahradám (Jedlá zahrada). Ve druhé polovině roku jsme pak připravovali již 

prezenční akce v knihovně. Věnovali jsme se historické oblasti (Dějiny rodu Dohalských, 

Vzduchoplavba na Nymbursku), ale i cestování (cestování s handicapem po USA). Navázali jsme 

spolupráci s místní MAS, s níž jsme připravili cestopisnou besedu o Tanzánii a vzdělávací seminář pro 

pedagogy o čtenářství lektorovaný Klárou Smolíkovou.  

Tradičně byl připravován i cyklus historických přednášek PaedDr. Marie Kořínkové. Ten však 

nakonec realizován nebyl.  

Nově jsme ale do naší nabídky ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 

zařadili Virtuální univerzitu třetího věku. Cyklus přednášek, který je připravován kvalifikovanými 

univerzitními pedagogy, je určen seniorům. Jeho velkou předností (zvláště v nejistém období 

epidemie) je jeho realizace v on-line prostoru. Senioři tak nemusí nikam dojíždět, ale mohou si 

přednášky vyslechnout buď individuálně v knihovně nebo doma na svém PC.  

V roce 2021 pokračovaly i kurzy trénování paměti. V první polovině roku jsme pokračovali 

v nastavené on-line podobě. Od října jsme pak nabídli kurzy prezenční, a to i pro nové zájemce.  

Proběhla i jedna přednáška z cyklu „Osmimilimetrových vzpomínek“ s Miloslavem Hlavsou, 

která byla věnovaná historii skautingu v Lysé n. L.. Cyklus hudebních besed v Litoli se začal pravidelně 

znovu konat od září 2021. Pro rok 2021 jsme ale zcela vynechali jazykové kurzy.  

Knihovna pokračovala i v projektu „Bookstart – s knížkou do života“. V rámci tohoto projektu 

spolupracujeme s místním Rodinným centrem a odborem kultury Městského úřadu Lysá nad Labem. 

Materiály k tomuto projektu jsou předávány rodinám při slavnostním vítání občánků na radnici 

města. Knihovna pak zajišťuje svými akcemi praktickou propagaci čtenářství, kterou jsme letos opět 

zpestřili scénickým čtením. 

 Z hlediska počítačové gramotnosti jsme veřejnosti nabídli individuální počítačovou 

pohotovost a počítačový kurz pro začátečníky.  

Podařilo se nám navázat na předchozí roky a realizovat několik akcí s místním klubem 

důchodců a s místním stacionářem. 

Své příznivce si dlouhodobě v knihovně získaly i rukodělné kurzy drátování s Janou 

Procházkovou a paličkování s Helenou Kubíkovou. Proběhl i kurz vyrábění vánočních dekorací.  

 

  

Kulturní akce 

 Kulturní akce byly v roce 2021 hromadně rušeny. Knihovna musela zrušit velikonoční koncert. 

Nekonaly se ani městské slavnosti „Lysá žije“. Vánoční koncert však bylo možné uspořádat. Pojali 

jsme ho opět jako benefiční koncert na podporu rekonstrukce místních varhan.  



Proběhla i každoroční fotografická soutěž, tentokrát na téma „Fotokaranténa“, spojená se 

závěrečnou výstavou. 

Pro děti jsme připravili celoroční čtenářskou soutěž „Moudrofouskovy puzzle“. Soutěžit 

v knihovně mohli ale i dospělí, pro které jsme každý měsíc připravili jednu hádanku či kvíz.  

V prostorách knihovny proběhly během roku 4 výstavy- tradiční výstava fotografií z naší 

fotosoutěže, výstava o skautingu v Lysé n. L., výstava výrobků klientů Domova Na Zámku a výstava 

výrobků dětí z nízkoprahového centra v Milovicích.  

Velkou neznámou pro nás byly taneční kurzy. Vzhledem k epidemiologické situaci se 

nepodařilo kurz v roce 2020 dokončit v plánovaný čas. S realizátorem kurzů – taneční školou FISdance 

jsme byli domluveni, že jakmile to situace dovolí, budou hodiny nahrazeny. Tato situace nastala na 

přelomu srpna a září, kdy se nám podařilo kurz 2020 dokončit. Od října pak byl zahájen standardní 

nový podzimní kurz. Ten se nám podařilo realizovat dle plánu. Závěrečná hodina a věneček je 

naplánován na leden 2022. 

 

Informační centrum (IC):  

 V červenci 2021 se podařilo Městu Lysá nad Labem otevřít nové informační centrum a najít 

nového provozovatele těchto služeb. V průběhu června jsme tedy mohli předat veškeré materiály 

novému subjektu a prostor, který jsme pro účely informačního centra využívali, použít pro uložení 

části dětského fondu, který se nám díky zmenšení prostoru dětského oddělení bohužel na původní 

místo nevešel. Toto uložení, je však prozatím pouze provizorní. Celá místnost bude muset být v roce 

2022 zrekonstruovaná tak, aby pro uložení knižního fondu byla použitelná.  

 

  



 

Závěr: 

 Rok 2021 byl opět poznamenán nepříznivou epidemickou situací, nicméně knihovna na ni již 

byla lépe připravena a mohla tak pružněji reagovat na změny.  

Knihovnické činnosti spojené se správou fondů a s akvizicí probíhaly kontinuálně po celý rok. 

Činnosti spojené se službami knihovny ve vztahu k našim uživatelům v průběhu především první 

poloviny roku procházely změnami způsobenými vládními opatřeními, na které jsme museli reagovat. 

Dodržování hygienických opatření, roušky a rozestupy se staly nedílnou součástí spojenou 

s provozem celé organizace.  

Vzhledem k situaci bylo naší prioritou umožnění bezkontaktního příjmu a výdeje knih. Za 

tímto účelem se nám podařilo nakoupit nejen pro knihovny již známý a vyzkoušený návratový knižní 

box, ale zakoupili jsme i výdejový knižní box, který ještě mnoho knihoven nevlastní, a tudíž jsme 

nemohli vycházet z žádných relevantních recenzí či zkušeností jiných knihoven. Nakonec jsme se 

rozhodli pro GSM výdejní box, který funguje na základě zasílání SMS zpráv a kódů. Bezkontaktní 

provoz knihovny jsme také obohatili o možnost placení registračních poplatků převodem na účet 

knihovny.  

Ve spolupráci s Národní knihovnou jsme našim registrovaným čtenářům poskytli elektronický 

přístup do děl nedostupných na trhu (DNNT).  

Po dobu lednového a únorového uzavření knihoven či omezení jejich provozu jsme pilně 

pracovali na správě knižního fondu, na přípravě nových programů, natáčeli jsme informační videa o 

nových knihách, připravovali knižní stezku po Lysé nad Labem, připravovali a realizovali soutěže a 

kvízy pro děti i dospělé. Nově jsme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou připravili pro 

seniory cyklus virtuálních přednášek U3V. Vše, co nebylo možné realizovat prezenčně, jsme převedli 

do on-line podoby (přednášky, kurzy trénování paměti).  

Ve druhé polovině roku jsme pak plynule přešli do prezenčních akcí v knihovně. Podařilo se 

nám v oblasti vzdělávání a propagace čtenářství navázat úzký kontakt s MAS. 

Získali jsme od Ministerstva kultury ČR grant na doplnění technického vybavení knihovny a 

mohli tak zakoupit nový notebook a 8 tabletů, které nám pomohly zlepšit kvalitu vzdělávacích akcí a 

obohatit je o interaktivní cvičení (např. únikové hry). 

Knihovna, pokud to bylo možné, zajišťovala reprografické služby (kopírování, tisk, skenování, 

laminaci, kroužkovou vazbu, termovazbu, obalování knih a drátěnou vazbu), do června 2021 

zajišťovala chod informačního centra.  

Podařilo se nám dodatečně nahradit všechny lekce tanečního kurzu, které nebylo možné 

realizovat v roce 2020. Zároveň jsme otevřeli i nový taneční kurz, u kterého se dařilo dodržovat 

původní plánovaný rozpis lekcí. V roce 2022 zbývá uskutečnit pouze 1 lekci a závěrečný věneček.  

Veškeré statistické údaje o počtu čtenářů, výpůjček atd. byly poznamenány vládními 

omezeními, které byly vydávány. Nicméně ze statistik již několikátý rok jasně vyplývá, že si čtenáři 

zvykají na on-line obsluhu svého čtenářského konta (prodlužování, rezervování knih) a pomalu si 

zvykají i na elektronické knihy. Knižní fond jsme rozšířili o knihy z edice Kouzelné čtení a čtenářům 

umožňujeme vypůjčit si i elektronickou tužku Albi.  

Při výběru zpozdného za poskytované služby jsme v roce 2021 postupovali opět velmi citlivě. 

Po dobu uzavření knihovny jsme zpozdné promíjeli a čtenářům (zvláště seniorům) jsme tolerovali i 

delší dobu na vrácení dokumentů. 

Po celý rok knihovna spravovala a aktualizovala webové stránky knihovny a facebookový a 

instagramový profil knihovny.  



  

 Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům, uživatelům, čtenářům, kteří po 

celý rok trpělivě dodržovali všechna doporučení a nařízení. Děkujeme všem, se kterými jsme v tomto 

roce spolupracovali, a všem, kteří nám v tomto nesnadném roce pomáhali. 

 Největší dík pak patří našemu zřizovateli – Městu Lysá n. L. - za odporu a spolupráci. 


