
                                     
  Zpráva o činnosti městské knihovny  

za rok 2018 
 

     
                                                  
1. Výpůjční služby 

 

Celkem naši knihovnou v roce 2018 prošlo 1992 návštěvníků.   

Výpůjčky dosáhly 5571 knihovních jednotek. Počet registrovaných čtenářů byl  
324 čtenářů, z toho 159 dětí. Do knihovního fondu přibylo 383 knih. Z důvodu 
obsahové zastaralosti a přílišného opotřebení bylo vyřazeno 334 knih.  

 

 

2. Kulturní a vzdělávací akce  
  
Během roku navštívily knihovnu děti z mateřských škol Motýlek a Sluníčko. Děti si 
prohlédly knihy a seznámily se s tím, co jim knihovna nabízí. 

Žáci základní školy se i se svými učiteli pokračují v návštěvách knihovny.  
S knihami, které si žáci vypůjčí, potom ve škole dále pracují. Podpora čtenářství  
v této formě je velmi významná. Děti zjišťují, že nabídka knih je velmi pestrá  
a knihovnu navštěvují i ve volném čase. 

Oblibu si získala akce Pasování na čtenáře. Děti z druhých tříd postupně prokázaly 
své čtenářské schopnosti a poté obdržely diplom a členství v knihovně na rok 
zdarma. 

Také celorepubliková akce Noc s Andersenem se těší velkému zájmu dětí. Tato akce 
proběhla 23. 3. 2018 a 12 dětí si užilo soutěže, čtení a nocování v knihovně.   

Naše knihovna se také zapojila do soutěže České televize, která se jmenovala 
Skautská pošta.  

Projekt knihovny, tzv. Sousedská knihovna, která vznikla z darovaných knih na 
chodbě městského úřadu, skvěle funguje. Je vidět, že i starší knihy si můžou najít 
svého čtenáře.  

Pro všechny čtenáře je také k dispozici meziknihovní výpůjční služba, tzn., že pokud 
si čtenář potřebuje vypůjčit knihu, kterou naše knihovna nemá ve svém fondu, je 
možnost tuto knihu na určitý čas vypůjčit v jiné knihovně. Tuto možnost využilo 8 
čtenářů. 



Také nabízíme registrovaným čtenářům donášku knih do domu. Služba je 
poskytována zdarma a je určena pro seniory a zdravotně handicapované čtenáře. 
Službu využili 2 čtenáři. 

Fond knihovny je nově umístěn v regionálním on-line katalogu.  

                  
V Krásné Lípě 15. 2. 2019, J. Malinová 
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