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1. Základní informace
_____________________________________________________________

1.1. Pracoviště Městské knihovny
1.2. Počet pracovníků
1.3. Základní statistické údaje
_______________________________________________________________________

Městská knihovna Česká Lípa, p.o. je veřejnou univerzální knihovnou, která
poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem.
Činnost upravuje zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb – VKIS (knihovní zákon).
Je evidována u Ministerstva kultury ČR jako veřejná knihovna pod číslem
1761/2002 a zřizovatelem je Město Česká Lípa.
Knihovna má regionální působnost. Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci je
pověřena výkonem regionálních funkcí (poskytuje knihovní servis knihovnám
okresu Česká Lípa a jako pověřená knihovna je garantem veřejných knihovních a
informačních – dále jen VKIS - v okrese Česká Lípa).

1.1. Pracoviště Městské knihovny
 nám. T. G. Masaryka 170 - hlavní budova
o (půjčovna beletrie, naučná literatura, čítárna novin a časopisů, odd.
dětské literatury, administrativa)
 nám. T.G.M. - zadní trakt
o (odd. regionálních služeb, nákup a zpracování knihovního fondu)
 pobočka Špičák (Červeného kříže 2563)
 pobočka Lada (ul. Komenského 2989)
 pobočka Holý vrch (ul. Jižní 1814)
 Místní knihovna Dobranov (Dobranov 14)

1.2. Počet pracovníků
24 fyzických pracovníků
22,75 přepočtených pracovníků (20 plných úvazků + 4 částečné – úklid, údržba
administrativa)
z toho 2,5 prac. úvazku pro zajištění regionálních funkcí (hrazeno z dotace
Libereckého kraje na regionální funkce)
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1.3. Základní statistické údaje (k 31. 12. 2017)
Knihovní fond k 31.12. 2017 :
celkem 119 719 knihovních jednotek v hodnotě 21 015 820,47 Kč
z toho přírůstků v roce 2017:
5 315 knihovních jednotek - z toho:
4 051 k.j. bylo koupeno v nákladu 810 165,53 Kč (náklady jsou snížené o
získané slevy – v průměru 31%, skutečná hodnota nakoupených knih činí
1 171 831,35 Kč)
144 titulů periodik v hodnotě 131 445,81 Kč
Počet čtenářů k 31. 12. 2017: 3 660
z toho 726 čtenářů do 15 let
Počet výpůjček v roce 2017 :

232 360 knihovních jednotek

Návštěvnost knihovny v roce 2017:
81 374 návštěvníků (fyzických)
z toho: 4 502 návštěv uživatelů internetu
10 852 návštěvníků kult. a vzděl. akcí
Vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou: 639
S celkovou účastí 10 852 návštěvníků
Z toho
Pro dospělé
240 (3 442 účastníků)
Pro děti
399 (7 410 účastníků)

 Budujeme a zpřístupňujeme univerzální knihovní fond s ohledem na
potřeby a požadavky široké veřejnosti.
 Půjčujeme knihy, časopisy, noviny, audioknihy, mapy, průvodce, čtečky el.
knih, e-knihy, deskové hry, tematické kufříky
 Budujeme a zpřístupňujeme fond regionální literatury, shromažďujeme,
zpracováváme, uchováváme a poskytujeme informace o městě i regionu
Českolipska a pro tento účel vytváříme speciální databáze
 Poskytujeme služby bibliograficko-informační, ústní i písemné
bibliografické, referenční a faktografické informace (Rešerše, služba Ptejte
se knihovny)
 Poskytujeme a zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu
 Půjčujeme knižní soubory doplňkové četby do ZŠ
 Knihovní provoz je plně automatizován od výpůjčního protokolu až po online katalogy přístupné veřejnosti.
 Pobočky fungují v on-line režimu (Špičák, Lada, H. Vrch)
 Zajišťujememe službu všudevracení a všudepůjčování
 K dispozici je kopírovací služba, veřejná písárna (Word, Excell), Wi-Fi
 Internet, přístup k databázím (Beck-online, Anopress)
 Elektronické služby (On-line katalog, Konto čtenáře, Rezervační služba)
 Registrační místo MojeID
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2. Zpráva o činnosti
Městské knihovny za rok 2017
______________________________________________________________________
2.1. knihovní a informační služby
2.2. kulturně - výchovná a vzdělávací činnost
2.3. provozní a technická oblast
________

________________________________________________________

2.1. Knihovní a informační služby


Městská knihovna Česká Lípa fungovala v roce 2017 bez zásadních změn. Pouze
během letních měsíců byla postupně všechna zařízení knihovny uzavřena
z důvodu čerpání dovolených a realizace nutných oprav. Vzhledem k tomu, že
uživatelé si již mohou půjčovat a vracet v jakémkoliv oddělení nebo pobočce,
nebyly plánované uzavírky pracovišť pro veřejnost jakkoliv omezující.



K nepříznivým ukazatelům patří bohužel statistické údaje, které naznačují pokles
počtu přihlášených čtenářů, jakož i výpůjček a s tím související návštěvnosti.
Tento nepříznivý vývoj, jakkoliv se snažíme jej zvrátit, je zřejmý i u jiných
srovnatelných knihoven a bohužel lze hovořit o obecném trendu, který souvisí
s mnoha faktory, které by si zasloužily samostatný rozbor. K hlavním důvodům,
které ovlivňují využívání veřejných knihoven zcela jistě patří využívání nových
médií a zejména nových technologií. To ovšem neznamená, že se s touto
skutečností vyrovnáme a přijmeme tento fakt pasivně. Přestože respektujeme a
jako samotná knihovna intenzivně využíváme nové technologie, úsilí získat
veřejnost pro četbu, nastartovat u dětí čtenářství jako pravidelný návyk je naším
ústředním cílem, kterému se snažíme podřídit naše působení a veškeré úsilí.
Všemi prostředky proto zvyšujeme uživatelský komfort pro stávající čtenáře,
soustředěně hledáme způsoby jak oslovit veřejnost, která služby knihovny
nevyužívá a systematicky pracujeme s dětmi a mládeží, tak aby vnímali knihovnu
jako příjemné místo k trávení volného času a čtenářství jako pozitivní činnost,
pravidelnou součást života. Se stejným úsilím se ale věnujeme další roli knihovny,
a to její stále významnější pozici v oblasti vzdělávání a poskytování kulturních
zážitků. Městská knihovna Česká Lípa je díky svým stále se rozšiřujícím aktivitám
významným partnerem obyvatel města pro zábavu, trávení volného času,
odpočinek, ale také vzdělávání a společenské aktivity a budování sociálních
kontaktů. Z hlediska šíře svých aktivit je knihovnou komunitní a zaujímá
nezastupitelnou roli ve městě a je v tomto smyslu i komunitním centrem.



Běžným standardem je služba všudevracení a všudepůjčování (čtenáři mají
jednotnou průkazku, na kterou mohou využívat všechna oddělení a pobočky
knihovny, což dříve představovalo samostatné registrace). Respektujeme rovněž
rodinné využívání knihovny - na jednu průkazku často dochází manželé, rodiče
s dětmi, apod. Tento fakt jen těžko můžeme eliminovat. Naopak společné
využívání knihovny rodičů nebo prarodičů s dětmi vnímáme jako velmi pozitivní
skutečnost, která jen dokazuje, že knihovna je místem, které stojí za společné
zážitky a aktivity.
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Neustále vzrůstající tendenci vykazuje počet našich kulturních a vzdělávacích
akcí na číslo 639! Zvýšení počtu našich akcí za rok 2017 je dáno především
trvale širokou nabídkou besed a informačních lekcí pro síť základních a středních
škol. Důraz, který klademe na spolupráci se základními školami je dán především
naším trvalým cílem, a to podporou čtenářství u dětí a mládeže. Dalším cílovou
skupinou, na kterou směřuje naše pozornost je seniorská populace, pro kterou
připravujeme tzv. senior program, který byl ostatně podpořen dotacemi Města
Česká Lípa i Ministerstva kultury (více v části Kulturně výchovná činnost), letos
rozšířen o další vzdělávací projekty.



Ke zkvalitnění technologického vybavení knihovny nepochybně přispěla
realizace úspěšného dotačního projektu, díky kterému Městská knihovna Česká
Lípa nasadila do provozu nový automatizovaný systém TRITIUS. Nový
systémový nástroj bylo třeba velmi složitě testovat a upravovat pro prostředí
naší knihovny, a jisté obtíže znamenal i pro personál, který se musel velmi rychle
vypořádat s razantní změnou uživatelského prostředí, s novými systémovými
nástroji a technologiemi. Přestože období přechodu na nový systém nebylo
jednoduché ani z pohledu veřejnosti (změnilo se uživatelské prostředí on-line
katalogu a navazujících on-line služeb, které naši čtenáři využívají), jsme rádi, že
jsme toto významné rozhodnutí učinili. Upgrade AKS Clavius na systém Tritius
byl logickým krokem ve zkvalitňování a zdokonalování knihovního systému a
uživatelského prostředí, další etapou v aplikaci nových technologií. V souvislosti
s nasazením AKS Tritius navíc kooperujeme s knihovnami regionu a
prohlubujeme tak naši regionální funkce a pozici knihovny s regionální
působností.



Z dotace byl rovněž pořízen i nový server - s ohledem na velikost knihovny a
poskytování regionálních služeb jsme totiž předpokládali provoz Tritia na vlastním
serveru. Pro splnění podmínek bezpečného provozu Tritia bylo nutností pořízení a
instalace nového serveru (stávající server pro Clavius byl 6 let v provozu a bylo by
neekonomické realizovat implementaci na starý server a v nejbližším období ji
opakovat.



Dalším úspěšným projektem, z něhož
byla
Ministerstvem
kultury
podpořena naše knihovna, bylo
dovybavení pobočky Špičák dalšími
pěti notebooky. Rozšířili jsme tak
kapacitní možnosti mobilní učebny a
díky tomu jsme mohli nabídku našich
aktivit pro seniory rozšířit – při
využití 10 ks notebooků můžeme
komfortněji zajišťovat PC kurs pro
seniory a další případné aktivity při
trénování pamětí apod. V roce 2017
jsme tak díky kapacitě mobilní
učebny realizovali 2 PC kurzy pro
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seniory v celkovém rozsahu 30 lekcí, které byly finančně podpořeny dotací MK
ČR (K21) a dotací Města Česká Lípa (vzdělávání dospělých)


V průběhu roku 2017 Městská knihovna Česká Lípa
nadále plnila roli validačního místa služby MojeID,
služby, o kterou v poslední době velmi výrazně
narostl zájem. Proškolený personál a příslušná
technologická i provozní opatření určená pro
validaci, umožňují plnit smluvní nároky sdružení CZ.NIC a veřejnosti poskytovat
možnost validace moje ID, tedy nejvyššího stupně ověření účtu mojeID. Cílem
validace je jednoznačné ověření totožnosti uživatele mojeID. Takto ověřený účet
mojeID pak může fungovat jako občanský průkaz ve světě Internetu. MojeID je
bezplatná služba, která poskytuje uživatelům možnost centrálně spravovat svou
internetovou identitu. Díky službě mojeID se uživatelé internetu mohou
přihlašovat na webovských stránkách, které službu mojeID podporují, bez
nutnosti registrace a nastavování uživatelského jména a hesla.



Knihovna s úspěchem i v roce 2017 nabízela
svou službu veřejnosti „balení knih na míru“,
o kterou byl mimořádný zájem především
v období zahájení školního roku.



Další netradiční službou knihovny je nabídka
zejména pro letní období, kdy knihovna tvořila
tzv. balíčky na léto, na dovolenou. Čtenáři jen
upřesní své čtenářské zájmy a personál
knihovny již připraví knižní soubor na objednání
k vyzvednutí. Protože se tato služba osvědčila a
zkušenosti napověděly, že jsme schopni
organizačně zvládnout její poskytování v delším
časovém horizontu, rozšířili jsme tuto praxi a
veřejnosti úspěšně nabízíme službu Expres
balíček. Jedná se o přípravu knih dle požadavků
čtenářů, kteří si předem vyplní on-line dotazník se specifikaci výběru a pak jen
knihy vyzvednou bez dalšího zdržení. Nabídka Expresního balíčku je umístěna
na webu knihovny hned v záhlaví, v těsné blízkosti vyhledávání v on-line
katalogu.



Městská knihovna nadále spolupracovala s Národní knihovnou v oblasti
Souborného katalogu (MK Česká Lípa přispívá prostřednictvím
automatizovaných procesů do Souborného katalogu ČR záznamy svého
knihovního fondu a propojuje tak bázi Souborného katalogu s vlastním on-line
katalogem) a stejně tak i v oblasti kooperace s bází Národních autorit NK ČR
(jedná se o sběr a přenos dat v oblasti autoritních záznamů do celostátní
databáze Národní knihovny ČR - Soubor národních autorit).



Díky účasti v konsorciu knihoven měla Městská knihovna v České Lípě i v roce
2017 zajištěn výhodný přístup k obsáhlým elektronickým zdrojům mediální
databáze firmy Anopress, která obsahuje plné texty článků z celostátních i
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regionálních deníků a časopisů, přepisy zpravodajských a diskusních pořadů
rozhlasu a televize, agenturní zprávy z internetu.ap.). K dispozici je rovněž
databáze Beck–online - elektronická sbírka zákonů.


Vedle půjčování elektronických knih, které v naší knihovně patří již ke
standardní službě, jsme díky grantovým prostředkům rozšířili knihovní fond o
deskové hry a tematické kufříky. Jedná se již o 18 kufříků se zábavněvzdělávacím obsahem určené dětem a jejich rodičům či prarodičům. Každý
kufřík je zaměřen na jedno určité téma a obsahuje kromě knih také didaktické
pomůcky, hračky, společenské hry a audioknihy, jenž jsou přizpůsobeny věku a
zájmu dětí. Doplněním služeb knihovny o půjčování tematických kufříků chceme
dětem a celým rodinám nabídnout nový rozměr společných zážitků, od zábavy,
hry, až po čtení a učení. Přidanou hodnotou tematického kufříku není jen prostý
obsah, ale skutečnost, že kufříky se obvykle využívají pro společné rodinné čtení,
společnou zábavu a poznávání, a v konečném důsledku obohacují společně
strávený čas rodičů s dětmi, posilují jejich
sounáležitost a společnou aktivitou tak upevňují
vztahy v rodině.





Ke stálým službám knihovny patří rovněž půjčování knižních souborů pro
doplňkovou školní četbu. Je to vcelku ojedinělá speciální nabídka pro síť
základních škol, kterým nabízíme možnost zapůjčení souborů knih pro první
čtení ve škole, s cílem pozitivně podpořit první čtenářské návyky a oblibu četby.
K dispozici máme již 17 souborů po 30 ks, které doplňujeme o vhodné tituly,
které splňují náročná kritéria pro začínající čtenáře - velká písmena, pěkné
ilustrace, krátké příběhy, poutavé čtení. Každý soubor - tj. 30 ks jednoho titulu
nabízíme k vypůjčení na období cca 3 měsíce, poté jej škola vrátí a může jej
využít další třída stejné nebo jiné školy. Pro evidenci využíváme běžný výpůjční
systém, služba probíhá zdarma a knižní soubor obvykle dovezeme na místo
výpůjčky. Informace o půjčování knižních souborů i přehled o jednotlivých
titulech je k dispozici na webu knihovny v sekci Pro školy:
http://www.knihovna-cl.cz/Nabidka-kniznich-souboru-pro-doplnkovoucetbu/1807.html
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Stejně jako v minulých letech, usilovala knihovna i v roce 2017
o
VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ své činnosti prostřednictvím grantů. Celkově se
knihovna ucházela o finanční prostředky 3 institucí – Ministerstva kultury ČR,
Města Česká Lípa a Libereckého kraje. Celkem městská knihovna předložila 11
projektů, z toho bylo 9 úspěšných:
-

Z grantového programu Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační
služby knihoven byl podpořen Projekt Upgrade AKS Clavius na systém
Tritius částkou 500 tis. Kč a spoluúčast na tak velký projekt zajistilo město
Česká Lípa na základě rozpočtové změny a zvýšení příspěvku. Cílem projektu
byla aplikace nového knihovního systému do systému českolipské knihovny,
který bude knihovně sloužit nejméně další desetiletí – v roce 1994 jsme
zahájili automatizaci systémem Lanius, v roce 2005 jsme jej opustili a přešli
na Clavius a nyní, resp. v roce 2017 po více jak další dekádě jsme aplikovali
systém TRITIUS jako nový knihovní systém s novými možnostmi a službami
(kromě jiného responzivní webový katalog pracující na mobilních zařízeních,
moderní, rychlé a přehledné uživatelské rozhraní). Upgrade AKS Clavius na
systém Tritius byl logický krokem ve zkvalitňování a zdokonalování
knihovního systému a uživatelského prostředí, další etapou v aplikaci nových
technologií. V souvislosti s nasazením AKS Tritius kooperujeme s knihovnami
regionu: Horní Police, Okrouhlá, Sosnová, Sloup, Pertoltice, Velký Valtinov,
Chlum, Jestřebí, Svor, Kuřívody, Okna, Prysk, Brniště a připojit hodláme
Svojkov, Mařenice, Dubnice, Bezděz, Stvolínky a Deštná. Další knihovny
připravujeme a v této souvislosti jsme podali i projekt do VISK3 pro rok 2018.

-

Grantový program Ministerstva kultury ČR – Veřejné informační služby
knihoven
Projekt Mobilní učebna - rozšíření kapacity pro kurzy VT byl podpořen
částkou 49 000,- a naše učebna na pobočce Špičák byla doplněna o dalších 5
notebooků. Nabídku našich aktivit pro seniory jsme rozšířili – při využití
celkově již 10 ks notebooků můžeme komfortněji zajišťovat PC kurs pro
seniory a další případné aktivity při trénování paměti apod. V roce 2017 jsme
tak díky kapacitě mobilní učebny realizovali 2 PC kurzy pro seniory
v celkovém rozsahu 30 lekcí, které byly finančně podpořeny dotací MK ČR
(K21) a dotací Města Česká Lípa (vzdělávání dospělých)

-

Grantový program Ministerstva kultury
ČR –
Veřejné informační služby
knihoven
Projekt Elektronické informační zdroje
– přístup do databáze Anopress
podpořen 24 tis. Kč (povinnou spoluúčast
ve výši 30% z celkových nákladů jsme
zajistili z vlastních zdrojů. Anopress je
databází
českých
médií,
umožňující
vyhledávat v archivu zpravodajských relací,
časopiseckých a novinových článcích od
roku 1996 do současnosti.
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-

Grantový program Ministerstva kultury ČR – Knihovna 21. Století
Projekt „Knihovna pro seniory – senioři v knihovně“ podpořen částkou
12 tis. Kč - Díky podpoře byl především realizován vzdělávací kurz - kurz práce
s VT v rozsahu základních uživatelských znalostí v rozsahu 35 vyučovacích hodin.
Současně jsme v rámci Klubu 60+ pořádali různé přednáškové cykly, které měly
vzdělávací i relaxační hodnotu. Vytvořili jsme tak pestrou nabídku, atraktivní
program, v němž si každý vybral své téma, svou zájmovou oblast.

-

Grantový program Ministerstva kultury ČR – Česká knihovna
Nákup vybraných knih české produkce ve výši 6 000,-Kč

-

Grantový program Města Česká Lípa v oblasti sociální :
Aktivizační program pro seniory získáno 16 000,-Kč (20% podíl
z vlastních zdrojů) – na zajištění Cvičení při hudbě v sedě

-

Grantový program Města Česká Lípa v oblasti školství:
Projekt Knihovna = místo pro čtení, vzdělávání i volnočasové aktivity
dětí a mládeže získal podporu ve výši 36 695,-Kč
Dotace města Česká Lípa umožnila realizovat v Městské knihovně Česká Lípa
komplex aktivit, kterými doplňujeme klasický model knihovních a
informačních služeb zaměřených na děti a mládež. Knihovní fond Městské
knihovny Česká Lípa byl doplněn o 2 tituly knih každý po 30 svazcích. Jedná
se o knižní soubory tzv. doplňkové četby, které si v knihovně mohou půjčovat
jednotlivé školy / třídy ve zvláštním výpůjčním režimu. Při společné četbě při
výuce má každé dítě k dispozici vlastní knihu, která je navíc atraktivní
obsahově i esteticky. Dále bylo zakoupeno 6 dětských kufříků a materiál pro
jejich obsah (více o tematických kufřících výše str. 7)

-

Grantový program Města Česká Lípa v oblasti školství (podoblast
vzdělávání dospělých):
Projekt Knihovna pro seniory – senioři v knihovně podpořen částkou
30 253,- Kč Díky dotaci mohla Městská knihovna Česká Lípa uskutečnit celý
komplex aktivit, jejichž společným jmenovatelem je podpora aktivit seniorské
populace, aktivizace seniorských dovedností, podpora jazykových
kompetencí, počítačových znalostí a rozšíření portfolia volnočasových aktivit
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seniorů. Díky dotaci jsme si mohli dovolit zajistit vyšší kvalitu besed a
zajímavých setkání pro Klub 60+, realizovat již potřetí PC kurz pro seniory a
zcela nově do programu Městské knihovny zařadit výuku Angličtiny pro
seniory, která se setkala s nadšením. Z dotace byly rovněž pořízeny deskové
hry a hlavolamy, které velmi vhodně doplňují program při trénování paměti.
Vítanou podporou byla úhrada společné dopravy na slavnostní promoci na
ČZU Praha, kde bylo slavnostně ukončeno studium prvních absolventů
Virtuální univerzity 3. věku (VU3V).
-

Grantový program Libereckého kraje – dotace na výkon regionálních
služeb Městské knihovny v České Lípě ve výši 1 364 000,-Kč (jedná se 100%
podporu bez spoluúčasti) – získáno a předmět projektu prezentován
v samostatné kapitole.
CELKEM BYLO PROSTŘEDNICTVÍM 9 PROJEKTŮ ZÍSKÁNO 2 037 948,- Kč



Ředitelka městské knihovny působí ve funkci předsedkyně regionální organizace
Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Libereckého kraje a je
zástupcem libereckého regionu v celostátním orgánu této profesní organizace.
Díky tomu má přístup k aktuálnímu dění v oboru i k informacím, které jsou pro
rozvoj našich služeb zásadní. Dále je členkou pracovní skupiny Eurex knihovny
Euroregionu Nisa - Neisse - Nysa, v jejímž rámci vznikla již řada zajímavých
společných přeshraničních projektů a v roce 2017 byla tato pracovní skupina
vyhodnocena jako nejlepší v rámci euroregionu Nisa.



O svých aktivitách, novinkách v provozu i službách knihovna pravidelně
informuje na stránkách regionálního i místního tisku, zejména Městských novin a
Českolipského deníku i MF Dnes, pravidelně přispívá do kulturních zpravodajů a
přehledů i rozhlasových stanic.



K propagaci služeb knihovny a k prohloubení informovanosti veřejnosti slouží
také řada propagačních letáků, které sami vyrábíme a jsou k dispozici široké
veřejnosti nebo je distribuujeme do vybraných organizací a zařízení. Ke své
propagaci využívá i netradiční formy prezentace, stánky před budovou knihovny
při akcích jako jsou městské slavnosti nebo Týden knihoven.



Pravidelně a intenzivně aktualizované webové stránky knihovny a aktivní profil
knihovny na Facebooku jsou dalšími kroky k přiblížení se veřejnosti,
k naplnění úsilí i profilaci knihovny jako blízkého partnera, oblíbeného
společníka pro volné chvíle, čas odpočinku, zábavy, vzdělávání i studia.
Prostřednictvím sociální sítě informujeme na Facebooku o aktuálním programu
knihovny, uvádíme, co se právě v knihovně děje, sbíráme a sdílíme s našimi
fanoušky zajímavé odkazy, informace z literární oblasti, knižního trhu nebo
kulturní scény.



Webová prezentace knihovny www.knihovna-cl.cz slouží jednak k nepřetržitým
informacím o programu knihovny, informačnímu servisu pro další knihovny
našeho regionu i jako informační kanál a nabídková prezentace pro místní školy i
jednotlivce. Veřejnost může informace čerpat z několika na webu přístupných
databází, které knihovna vytváří ze svého fondu (regionální osobnosti a události,
analytický popis článků z regionálního tisku, audioknihy, e-knihy) nebo vlastního
Kalendária výročí roku, jehož nejzajímavější částí jsou opět regionální výročí
roku.
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Vlastní speciální Databáze regionálních osobností a událostí je tvořena a
excerpována z fondu regionální literatury i dalších dostupných materiálů a
obsahuje 1790 záznamů významných osobností působících v regionu nebo
popisů významných událostí souvisejících s regionem Česká Lípa. Databázi
Analytický popis tvoří rozpis zajímavých článků z odebíraných novin,
časopisů a sborníků, které přinášejí informace z regionu – databázi tvoří již
28 170 záznamů.



V roce 2017 nadále zajišťovala městská knihovna rozvoz knih do domácností
seniorů nebo pohybově handicapovaných občanů.



Součástí činnosti městské knihovny bylo rovněž vyhledávání příležitostí
k prohlubování odbornosti , získávání zkušeností a nových poznatků pro
každodenní praxi. Pracovnice městské knihovny se v průběhu roku účastnily celé
řady seminářů, vzdělávání a konferencí pořádaných Národní knihovnou ČR ,
Krajskou knihovnou v Liberci nebo Svazem knihovníků a informačních
pracovníků, z nichž vybíráme:
Aktuální právní otázky pro ředitele knihoven - NK ČR
Mediální výchova v knihovnách – NK ČR
Registr smluv – NK ČR
Design služeb knihoven – Národní technická knihovna
Elektronické zdroje pro zdravotnictví – Národní lékařská knihovna
Databáze Kramerius – KVK Liberec
Jak efektivně s knihovnou na FB – KVK Liberec
Tvorba on-line dotazníků – KVK Liberec
Scénické čtení pro děti – dílna KVK Liberec
Seminář o ustanovení k OOÚ (GDPR) – NK ČR
Kritické myšlení a čtení - seminář KVK Liberec
Celostátní seminář k regionálním funkcím knihoven – Pardubice
Souborný katalog – novinky - NK ČR
Setkání knihovníků Libereckého kraje – konference
Cyklus školení v oblasti ICT a VT v KVK Liberec
Konference Současnost literatury pro děti a mládež (KVK Liberec)
Knižní veletrh Praha
Ekonomika, účetnictví, řízení, personalistika



Díky regionální organizaci Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Libereckého kraje, mělo několik našich pracovnic příležitost zúčastnit se exkurse
do knihoven Hradeckého a Středočeského kraje, kde se mohli porovnat se
službami knihoven v Hradci Králové a Poděbradech.
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2.2. Kulturně výchovná a vzdělávací činnost


Kulturně výchovná a vzdělávací činnost tvoří nedílnou součást aktivit knihovny.
Cílem této činnosti je samozřejmě doplnění, resp. rozšíření programové nabídky
ve městě v oblasti kultury a celoživotního vzdělávání, přispění k pozitivnímu
využití volného času různých věkových a sociálních skupin. Společným
jmenovatelem našich kulturně výchovných a vzdělávacích aktivit je podpora
čtenářství, vztahu k četbě a knihovně vůbec. Tento záměr se snažíme prosazovat
zejména u dětské populace, kde vnímáme naše významné postavení a poslání.
Těžištěm této činnosti je pořádání tematických přednášek, literárních besed,
autorských setkání či informačních lekcí pro síť základních a středních škol.
Výjimkou nejsou ani velké zábavné akce pro celé rodiny.



V roce 2017 jsme uskutečnili 639 kulturních a vzdělávacích akcí, jichž se
zúčastnilo 10 852 návštěvníků.



Svůj podíl na tom zcela jistě má i široká programová nabídka určená seniorské
populaci. Tady se zaměřujeme na různé seniorské skupiny, které se liší jak
věkovou skladbou, tak i potřebami ve vzdělávání nebo relaxaci. Pro seniory má
knihovna připravený jak fyzicky aktivizační program v podobě cvičení, tak i
program zaměřený na vzdělávání a uspokojování dalších studijních zájmů
v podobě například Virtuální univerzity 3. věku nebo cyklické nabídky přednášek
v Klubu 60+.



Základem naší kulturně výchovné
a vzdělávací činnosti jsou aktivity
určené základním školám. Pro ty
pořádáme
pravidelné
INFORMAČNÍ LEKCE, kdy se žáci
seznamují s činností knihovny,
orientací v jejím systému, ale i
významem
a krásou četby.
Všichni žáci 1., 3. a 5 . tříd
českolipských škol jsou každým
rokem v přesném harmonogramu
zváni do knihovny a díky tomuto
systému
navštíví
každé
českolipské dítě v průběhu školní
docházky na prvním stupni
knihovnu nejméně 3x. Kromě toho
nabízíme všem školám všech
stupňů TEMATICKÉ BESEDY a
pořady. Jejich přehled a kompletní
nabídka je umístěna na webu
knihovny v sekci určené školám.
Nabídka besed pro školy je
samostatnou přílohou této VZ.
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Kromě našich knihovnických lekcí a tematických pořadů si školy nechávají
připravit programy dle vlastního zadání. K mimořádným aktivitám pro nižší
školní věk náleželo oblíbené PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE – pro každou
první třídu v České Lípě je na konci školního roku připraven slavnostní program,
kdy každé dítě musí projevit své čtenářské dovednosti a poté je pasován na
čtenáře. Děti dostávají pamětní medaili, slavnostní glejt a svou první čtenářskou
průkazku. Ti nejlepší čtenáři pak obdrží jako dárek knihu, kterou získáváme
zdarma z projektu Knížka pro prvňáčka, případně dokupujeme za cenu 20,-Kč
/1ks (!) z prostředků určených na reprezentaci organizace. Celkem bylo pasování
prvňáčků na čtenáře uskutečněno 26x s účastí 466 prvňáčků!



V programu knihovny roku 2017 nechyběla pravidelně (každý měsíc) pořádaná
KOUZELNÁ DÍLNA, která probíhá v dětském oddělení na náměstí T.G.Masaryka a
je věnovaná různým rukodělným pracím a výtvarným technikám. Program je
organizačně i obsahově zajištěn vlastním personálem a materiál nebo pomůcky
jsou získány obvykle z projektů nebo přírodních či domácích zdrojů – jde tedy o
velmi efektivní program, který knihovna zajišťuje za minimálních nákladů a
přitom oslovuje děti i rodiče, kteří se obvykle společně těchto dílen účastní.
Současně každý týden probíhá v dětském oddělení hlasité předčítání pohádek a
příběhů - ČTENÍ PŘI LAMPIČCE, které je zajišťováno dobrovolnicí, případně opět
vlastním personálem knihovny.



Velmi oblíbené a skoro již tradiční jsou naše DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, které se
snažíme pravidelně zařazovat do našeho programu. Většinou se jedná o vlastní
jednoduché dramatizace lidových pohádek nebo vlastní loutková představení
(knihovna má k dispozici vlastní
velké
loutkové
divadlo).
Příležitostně
zveme
i
profesionální soubory nebo malá
divadélka. V našem vlastním
repertoáru
je
pohádka
O
Budulínkovi, O pejskovi a kočičce,
O
zlaté
rybce,
Perníková
chaloupka, O Červené karkulce a
Bob a Bobek na horách. Za
zmínku jistě stojí, že těchto
vlastních divadelních představení
se v knihovně hrálo jen v roce
2017 celkem 51 krát (!) pro 1010
dětských návštěvníků.



Na pobočce Špičák každý měsíc probíhaly pravidelné pořady - DOPOLEDNE PRO
RODIČE S DĚTMI na mateřské dovolené, vždy se speciálním programem,
dílnami, divadélkem nebo cvičením pro nejmenší.



Pobočka Špičák, která oproti hlavní budově na náměstí disponuje trochu
komfortnějším prostorem, se stává právě místem pro realizaci řady aktivit
knihovny. V objektu pobočky Špičák působí Okresní odbočka Svazu nevidomých
a slabozrakých, která zde vybudovala vzdělávací středisko integračních aktivit a
s knihovnou velmi těsně spolupracuje.
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Tradiční NOC S ANDERSENEM se v roce 2017 konala ve spolupráci s magazínem
a oblíbeným dětským komiksem Čtyřlístek. Tomu odpovídal program celého
večera, rekvizity, čtení, soutěže a hry. NOC S ANDERSENEM byla skutečně
celonoční akce, v prostorách knihovny si svá místa na spaní našly děti ze základní
školy Lada a základní školy Klíč.



Součástí kampaně Březen – měsíc čtenářů je již tradičně vyhlášení ČTENÁŘE
ROKU. Zatímco v uplynulých letech se čtenářem roku stali nejaktivnější čtenáři,
čtenáři s nejvyšším počtem půjčených knih, čtenáři nejvěrnější, či čtenářští tátové
i rodiny, v roce 2017 jsme čtenáře roku hledali mezi babičkami. Babičkami, které
jsou aktivními čtenářkami a ke čtenářství vedou svoje vnoučata, chodí pravidelně
do knihovny se svými vnoučaty nebo se intenzivně účastní našich akcí. Na toto
ocenění jsme nominovali na 10 čtenářských babiček, které jsme pozvali na
slavnostní podvečer do knihovny. 7. 3. 2017 jsme za účasti starostky města Česká
Lípa Mgr. Romany Žatecké a dalších hostů včetně hojně zastoupených rodinných
příslušníků předali ocenění paní Haně Švarcrové, kterou jsme tímto nominovali i
k účasti v krajském kole. Součástí vyhlášení Čtenáře roku byl kromě předávání
odměn a diplomů také doprovodný program.



Už popáté jsme uspořádali NOC LITERATURY, čtenářský happening, který
proběhl v květnu ve spolupráci s Českými centry. Paralelně na 5 místech České
Lípy – tentokrát se novinky současné evropské literatury četly v obřadní síni
radnice, v budově českolipského deníku, v jídelně Šambhala, v DDM Libertina a
samozřejmě i v prostorách městské knihovny. Akce probíhala ve stejném čase a
formátu vedle Prahy a Brna také v několika evropských městech a samozřejmě
v desítkách knihoven.



Městská knihovna přispěla vlastním programem také do programu MĚSTSKÝCH
SLAVNOSTÍ – na sobotu 24.6. vyhlásila amnestii pro upomínané čtenáře a
několik spíše zábavných projektů v happeningovém duchu. Předně jsme
uspořádali KUCHAŘKOVÝ JARMARK, který jsme situovali do stánku před
knihovnou. Kdo si vybral kuchařku za symbolickou cenu, ten obdržel jako další
dárek hrneček. Dlužno podotknout, že kuchařky i hrnečky jsme získali od naší
čtenářské veřejnosti darem a za utržené peníze (téměř 6000,-Kč !) jsme do
knihovny pořídili deskové
hry a především materiál pro
kreativní kouzelné dílny,
které pravidelně pořádáme
v dětském oddělení. Dětem
bylo také určeno divadelní
představení Hrnečku vař!, se
kterým do knihovny zavítalo
divadlo
Kejklíř
Luďka
Richtra a Věry Čížkovské. Na
závěr našeho programu
v kulinářském duchu jsme
připravili i čtení „Literárních
chuťovek pro labužníky“.
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 V létě jsme si dovolili poprvé uspořádat
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Projekt Prázdniny s knížkou
jsme nabídli DDM Libertin, který se chopil organizační
stránky a zabezpečil přihlašování účastníků, stravu a
ostatní provozní záležitosti. Naše knihovna pak
zajistila program celého týdne, kde nechyběl výlet do
Liberce s programem v krásné Krajské knihovně,
setkání s autorkou a ilustrátorkou dětských knih a
nechyběla ani “bojovka“ v parku a přilehlém okolí.
Každý den byl pro děti připraven atraktivní program,
který vycházel vždy z jedné vybrané knihy, kterou
všichni mohli doslova zažít. Realizace příměstského
tábora je další správný krok, kterým se mohou aktivity
knihovny ubírat – nejde jen o to, že zajistíme „hlídání“
dětí a program jednoho prázdninového týdne. Děti si
našly cestu do knihovny a především ke knize, o které
už dnes ví, že díky četbě toho lze spoustu prožít.


Každoroční celostátní kampaň TÝDEN KNIHOVEN patřila dětem, dětskému
čtenářství, resp. čtení rodičů a dětí, čtení rodičů s dětmi. V týdnu od 2. do 7. října
pod názvem Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou probíhala
v knihovně řada akcí, které měly upozornit veřejnost a zejména rodiče na význam
společného čtení a četby obecně. V tomto ohledu byla proto velmi významnou
akcí přednášku renomovaného dětského psychologa PhDr. Václava Mertina Kdy
se rodí čtenářství…?, naopak k uvolněné atmosféře přispěl veselý pořad pro
předškoláky Marka Šolmese Srazila Pohádky do postýlky ve středu 4.10. A
mezitím i poté spousta soutěží a her, které jsme nabídli ve vlastní režii pod
názvem „Od tří do pěti, soutěže a hry pro děti“, vždy v odpoledních hodinách před
budovou knihovny na náměstí.



Další neméně zdařilou akcí s návštěvností kolem 200 účastníků byl DEN PRO
DĚTSKOU KNIHU, který proběhl v sobotu 2. prosince pod názvem Hrátky s
hastrmánky, kterým jsme se připojili ke slavnostem začátku Adventu a rozsvícení
vánočního stromu. Pro sobotní dopoledne jsme připravili bohatý program, hry,
dílny a soutěže.
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Vzhledem k rozsahu našich aktivit, které jsou určeny starší generaci, nazýváme
soubor projektů určených této cílové skupině SENIOR PROGRAMEM:
 I v roce 2017 probíhalo na pobočce Špičák CVIČENÍ PRO SENIORY. V roce 2017
to bylo 39x a zúčastnilo se jej 745 účastníků, trénink paměti pak proběhl 12x a
navštívilo jej 130 účastníků. Na cvičení máme ta nejlepší hodnocení, účastníci si
této aktivity a možnosti volně ji užívat neobyčejně cení, jsme rádi, že v roce 2017
byl tento projekt výrazně finančně podporován sociálním grantem Města Česká
Lípa.
 Už čtvrtým rokem pokračuje naše spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou
a knihovna díky tomu pořádá Virtuální univerzitu 3. věku. VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA 3. VĚKU je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech,
kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek U3V presenční
formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové
důvody, finanční náročnost na dopravu apod.). VU3V je alternativou ke klasické
prezenční přednáškové výuce, je založena na nových komunikačních
technologiích a internetu, má prvky jak distančního vzdělávání a e-learningu, tak
i společně sledovaných živých přednášek a cvičení. Všechny kurzy Virtuální U3V
zahrnují společné sledování předem natočených multimediálních přednášek,
samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání
s lektorem, cvičné a zkušební testy a exkurze. Studium Virtuální U3V probíhá ve
tříletém studijním programu „Svět okolo nás“ a pro jednotlivé semestry je
vybírán vždy samostatný, tematicky zaměřený kurz. Cena kurzu (semestr) je
stanovena na 200,- - 400,-Kč (dáno typem vybraného kursu). Ke studiu VU3V se
mohou přihlásit osoby se statutem důchodce nebo invalidní důchodce bez
rozdílu věku nebo nezaměstnaní kategorie 50 + . Po ukončení každého semestru
obdrží účastník VU3V Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (studium může být
ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) je účastník slavnostně promován
v aule České zemědělské univerzity v Praze a získá „Osvědčení o absolvování“
Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. VU3V v České Lípě probíhá už ve
dvou bězích (dopolední i odpolední kurz) a účastní se jej dohromady už více než
30 účastníků, kteří se
v pomyslných lavicích
naší univerzity sešli
celkem 31 x a k tomu
si
zcela spontánně
zorganizovali
2x
společný výlet do Loun
a
Liberce.
Na
programu
těchto
výletů je vždy v daném
místě
návštěva
knihovny a k tomu
galerie či muzeum.
 Na pobočce Špičák (v ul. Červeného kříže 2563) funguje již čtvrtým rokem
OTEVŘENÝ KLUB 60+ - klub otevřený všem, kteří se v dané věkové kategorii
ocitli, kteří jsou aktivní, rádi se vzdělávají, baví, vyhledávají společnost.
„OTEVŘENO“ je každý čtvrtek do 13,00 do 15,00. Programová nabídka je
neobyčejně bohatá, pravidelně je pořádána výtvarná dílna a mozkový jogging,
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k tomu jsou do programu vkládány přednášky na různá vzdělávací témata nebo
cestopisná promítání. Zajímavostí možná je, že část programu, které tvoří
trénování paměti nebo tvořivé dílny zajišťujeme tzv. svépomocí, tj., že program
zajišťují samotné knihovnice,
připravují hry a cvičení na
mozkový jogging nebo témata
pro workshopy a různá tvoření.
Pro přednášky a besedy se
snažíme hledat finanční podporu
v různých dotačních titulech.
V roce 2017 byly tyto aktivity
výrazně podpořeny grantem
Města Česká Lípa pro oblast
školství a vzdělávání dospělých a
grantem ministerstva kultury –
Knihovna 21. Století.
V rámci Klubu 60+ proběhlo celkem 39 setkání s účastí 427 návštěvníků.
Programy jsou velmi pestré a proto jsou součástí této VZ jako příloha.
 Za velmi úspěšný projekt v této oblasti považujeme realizaci počítačového kurzu
pro seniory. Díky podpořenému projektu Knihovna pro seniory – senioři
v knihovně, byl z dotačních prostředků ministerstva kultury uhrazen Počítačový
kurz pro seniory, který byl
určen pro úplné začátečníky a
zaměřen
na
základní
uživatelské znalosti. Díky další
dotaci z grantového programu
města Česká Lípa jsme mohli
na
podzim
uskutečnit
navazující PC kurz pro seniory,
v němž si skupina začátečníků
mohla své znalosti a počítačové
schopnosti
upevnit
a
prohloubit. Seniorům jsme tak
umožnili vzdělání v oblasti, ve
které se nestihli vzdělat nebo
získané znalosti potřebovali
prověřit a zdokonalit v novém uživatelském prostředí. Kurz jsme uspořádali pro
malé skupiny, s velmi osobním přístupem a individuálními potřebami ( vždy 10
účastníků). Celkem proběhly PC kurzy ve 20 termínech vždy pro skupinu 10
osob.
 Ke zcela nové aktivitě v této oblasti zcela jistě náleží realizace jazykového kurzu
pro seniory. Díky městem Česká Lípa podpořenému projektu, byl z dotačních
prostředků uhrazen jazykový kurz Angličtina pro seniory, o který byl
mimořádný zájem. Pod vedením zkušeného lektora, v malé pracovní skupině,
bez biflování a domácích úkolů, si skupina seniorů osvěžila své bývalé znalosti a
nastartovala novou jazykovou úroveň. Kromě rozšíření jazykových znalostí se
senioři setkávali a společně pobavili, navíc anglicky! Kurz AJ pro seniory proběhl
10x .
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 A konečně, nadále se pravidelně každý týden přilehlá zahrada na pobočce Špičák
využívá pro CVIČENÍ FALUN GONG – většinou se účastní senioři a ohlas je
mimořádně pozitivní.
Prostřednictvím těchto aktivit a programů vytváříme v knihovně kulturní a
vzdělávací prostor, v němž se podporují aktivity, jejichž prostřednictvím se
zdokonalují znalosti a různé dovednosti, navazují kontakty, utvářejí vazby
uvnitř různých věkových či sociálních skupin. Maximálně dostupné a
atraktivní volnočasové aktivity pak zcela jistě posilují vztah k místu,
komunitě a městu obecně. Prostor knihovny a jejích poboček není jen místem
pro vypůjčení knihy, ale čím dál tím více se proměňuje v místo, kde se dozvím
něco nového, kde doplním své znalosti, kde třeba najdu nové přátele, kde je
příjemné trávit čas.


Především dospělým návštěvníkům byla určena rozsáhlá nabídka přednášek,
autorských setkání, tematických besed a pořadů. Zde je výčet těch
nejzajímavějších:
o ARBESOVA ČESKÁ LÍPA a osobnost dr. Ladislava Šíši
o KDE ŽENY VLÁDNOU - kulturně-cestopisná beseda
o
KRAJINOU SOPEČNÝCH VRCHŮ, ŽELEZNÉ RUDY A PÍSKOVCE - Geopark Ralsko
o JAK SESTAVIT RODOKMEN
o ROK V SASKÉ LUŽICI - světské i duchovní tradice
o ŠVIHÁK V PORCELÁNU - autorské čtení
o SRÍ LANKA – cestopisná beseda
o DOBRODRUŽSTVÍ SE ŠKOLOU a chemií zejména – autorské setkání a čtení
o SOBĚSTAČNOST – nástroj svobody, svědomí a zdravého rozumu
o ŽIVOT JAKO INSPIRACE – autorské čtení
o VNITŘNÍ ASPEKTY SOBĚSTAČNOSTI aneb soběstačnost jako duchovní praxe
o POZNEJTE „WIKI“ – o historii i současném rozvoji Wikipedie
o ČESKOLIPSKÉ HRNČÍŘSTVÍ A JEHO STŘEDOVĚKÁ PRODUKCE
o LEMBERSKO - KRAJINA ČESKÉ SVĚTICE
o NOVÝ ZÉLAND NA KOLE A S DĚTMI
o HORY, POUŠTĚ A MOŘE MAROKA
o JAK SESTAVIT RODOKMEN 2
o ZRCADLENÍ - pásmo poezie
o KALEIDOSKOP JANA REJŽKA aneb hudba, kterou na Radiožurnálu neuslyšíte
o YACHTING A EXPEDICE PLACHETNICÍ
o NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA
o BUDYŠÍNSKO – CENTRUM HORNÍ LUŽICE A LUŽICKÝCH SRBŮ
o LIGURSKÁ RIVIÉRA
o MARIE TEREZIE a její čtyři války s Pruskem
o SEVEROIRSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
o NA RAFTU DO AMAZONIE
o MARIE TEREZIE – reformátorské dílo
o PUTOVÁNÍ KRAJINOU ZAHRÁDECKA v průběhu dob
o ESKEJP: NA ÚTĚKU Z KANCELÁŘE
o O MARII TEREZII vtipně i vážně
o VIETNAM - TếT NA VLASTNÍ KŮŽI
o ODHALENÝ VESMÍR 5
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o VLAKŮM V ČESKÉ LÍPĚ JE STOPADESÁT LET!
o Z DÁVNÉ HISTORIE PRŮMYSLOVÉHO PODNIKÁNÍ V ČESKÉ LÍPĚ
o POEZIE S KYTAROU
o TĚLO A DUŠE VE ZDRAVÍ A NEMOCI
o KRAJEM LUŽICKÝCH A ŽITAVSKÝCH HOR
o PŘÍRODNÍ KLENOTY PODJEŠTĚDÍ
o SOUVISLOSTI DĚJIN A DNEŠKA OČIMA VLASTIMILA VONDRUŠKY
A nechyběly ani VÝSTAVY:
o POZVÁNKA DO KARNSKÝCH A JULSKÝCH ALP, Výstava fotografií B.
Pechačové
o SVĚT KOLEM NÁS - Výstava výtvarných prací uživatelů Denního stacionáře v
České Lípě
o SVĚT HOR : KRAJINA, RIZIKA, PROCES - Výstava zapůjčená
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy
o CO VZNIKÁ Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ? - Výstava vytvořená v rámci
projektu "Odpadové hospodářství - Spolupráce v Libereckém kraji a okrese
Görlitz
o ČETBA DĚTÍ OTCE VLASTI - Staročeská literatura za králů Karla a Václava
(1346–1419)
o OBJEKTIVEM SIMONY BŮŽKOVÉ – výběr z fotografické tvorby
o OD KONFLIKTU K TOLERANCI - Nejčastější „konfliktní druhy“ v České
republice. Výstava přibližující ochranu konfliktních druhů, ekologii, jádro
konfliktu, jejich současné rozšíření i způsob náhrad za způsobené škody


Městská knihovna i v roce 2017 pokračovala v zapojení se do slavnostního
zápisu nově narozených občanů města do pamětní knihy – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
Tradiční slavnostní akt, kdy je rodičům předána pamětní medaile města a dárek
v podobě knihy, doplňuje Městská knihovna v České Lípě dárkovým poukazem
na roční půjčování knížek zdarma a propagačními materiály a informacemi o
službách knihovny. Knihovna tak usiluje o podporu čtenářství v rodině, aktivní
vedení dětí k četbě, která je klíčovou kvalifikací pro všechny způsoby získávání
znalostí a zpracovávání informací.

2.4. Provozní a technická oblast


V roce 2017 proběhla v organizaci kontrola nadřízených orgánů:
o veřejnosprávní kontrola Města Česká Lípa zaměřená na hospodaření
s příspěvkem města na rok 2016, jeho čerpání a správu svěřeného
majetku (zjištěné nedostatky byly minimální a byly bezodkladně
odstraněny)
o Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného (VZP).
Kontrolou zjištěn
nedoplatek pojistného u dvou zaměstnanců (chybný výpočet) ve výši
8 434,- Kč, který byl bezodkladně uhrazen.
o Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění
(OSSZ) – bez připomínek
o Veřejnosprávní kontrola na hospodaření s finančními prostředky
poskytnutými Ministerstvem kultury prostřednictvím dotačních titulů
(KVK Liberec) – bez připomínek
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Do automatizovaného systému knihovny byl implementován AKS TRITIUS, HW
knihovny byl zkvalitněn novým serverem a vzdělávací potřeby knihovny
doplněny notebooky.



Vybavení knihovny bylo rovněž doplněno o sedáky pro dětské uživatele,
sklopnými stoly, novým dataprojektorem a novým ozvučením čítárny.
Významnou investicí bylo rovněž pořízení nového kopírovacího stroje pro
barevné kopie velikosti A3 (oceňujeme zejména pro tisk propagačních plakátů)



Na zahradě na pobočce Špičák byla v průběhu vegetačního období několikrát
zajištěna seč a kultivace travního porostu, ořez stromů a keřů



Oddělení beletrie (přízemí) na
náměstí bylo vymalováno.



Adaptována byla část oddělení pro
děti a mládež – nová výmalba, nové
lino a především nové knižní regály
byly přijaty s nadšením.

 Chodba a hlavní schodiště
v objektu na náměstí
byla
vybaveno novým osvětlením.
 Na pobočce Špičák byl
zajištěn prostor pro 2 volební
okrsky pro volby do parlamentu.


S odborem rozvoje města a investic jsme intenzivně spolupracovali na přípravě
revitalizace, resp. rekonstrukce pobočky Špičák. Výsledný projekt byl podán jako
žádosti o dotace na zlepšení stavebně technického stavu pobočky. V žádosti o
dotaci , kterou zpracovával především Odbor rozvoje města Česká Lípa (podané
v rámci 74. výzvy IROP) bylo žádána podpora na vnitřní stavební úpravy objektu
a na úpravy venkovního prostranství. Součástí žádosti je mj. i vybavení cvičné
kuchyně pro potřeby SONS, pořízení kompaktních regálů do knihovny pro
skladové účely i venkovní herní prvky. Současně do 70. výzvy OPŽP byla podána
žádost o podporu na snížení energetické náročnosti objektu. Předmětem tohoto
projektu je zateplení fasády, střechy a výměna oken.



V průběhu roku 2017 rovněž probíhaly diskuse nad neutěšeným stavem objektů
knihovny na náměstí, zejména v zadním traktu. Závěr roku 2017 přinesl nové
úvahy nad možným příštím umístěním knihovny, a to do JZ strany náměstí
T.G.Masaryka, do prostoru tzv. Tilie (nároží Jeřábkova náměstí).
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3. Regionální funkce – zpráva o činnosti
______________________________________________________________________________________

3.1. Základní cíle RF v obvodu působnosti, jejich zajištění
3.2. Plnění základních standardů pro výkon RF
3.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou
knihovnou
3.4. Finanční zajištění regionálních funkcí
________________________________________________________
3.1. Základní cíle regionálních funkcí v obvodu působnosti,
jejich zajištění
Regionální služby na okrese Česká Lípa byly v průběhu roku 2017 poskytovány 47
veřejným knihovnám a jejich pobočkám. Neprofesionálním knihovnám byly též
poskytovány výměnné soubory.
K významným událostem v působnosti knihoven na Českolipsku patří zcela jistě celková
rekonstrukce dvou knihoven, a to ve Stvolínkách a v Zákupech. Ve Stvolínkách se
knihovna zatím přestěhovala do vedlejší místnosti (malý sál) a její činnost nebyla
přerušena. V knihovně se mění topení, dělají nové podlahy a bude nově vymalovaná.
V Zákupech se v prosinci knihovna zcela uzavřela a začaly stavební práce. Zdi knihovny
byly vlhké a zasažené plísní, což se podepsalo i na části knihovního fondu. Byla
odstraněna plísní porušená omítka, provedena izolace, položen nový štuk a vymalováno.
Současně se novým nátěrem opatřily parapety, instalovány byly nové žaluzie a pořízeny
i nové regály. Otevření se plánuje v březnu 2018, protože je třeba celý fond přebalit (asi
8000 svazků) a aktualizovat. V knihovně na Bezdězu se v létě měnilo topení. 13
knihoven, které pracovaly v programu Clavius REKS v září přešlo na program Tritius
REKS.
Za zmínku jistě stojí i to, že 4 obce se přihlásily do celostátní soutěže Vesnice roku 2017
a představení knihovny i úroveň poskytovaných služeb jistě přispěly k celkovému
hodnocení obcí. Brniště získalo oranžovou stuhu– za spolupráci obce a zemědělského
subjektu, Kravaře - Diplom za prezentaci a publicitu života obce, Polevsko- Cena naděje
pro živý venkov a Zahrádky- Zlatá cihla v Programu obnovy venkova.
K 31. 12. 2017 byla síť veřejných knihoven okresu Česká Lípa tvořena sedmi
profesionálními knihovnami se dvěma pobočkami, 36 neprofesionálními
knihovnami s jednou pobočkou a jednou knihovnou pověřenou regionálními
funkcemi se čtyřmi pobočkami.
Personální zajištění regionálních služeb
Za okres Česká Lípa tento počet činil stejně jako v minulých obdobích 2,5 přepočteného
pracovníka. Z toho dva úvazky byly využity na odbornou knihovnickou činnost a 0,5
úvazku na činnost řidiče. Jeden odborný pracovník regionálních služeb měl na starosti
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23,5 knihovny. Pro oblast Českolipska jsou využívány odborné znalosti i dalších
pracovnic MěK Česká Lípa (ředitelka, účetní, oddělení katalogizace a akvizice –
konzultace při vkládání fondu, objednávky, jakož i další pracovnice Městské knihovny –
pomoc při správě webu, materiálně technické zabezpečení oddělení, nezbytné další
odborné konzultace apod.).

3.2. Plnění základních standardů pro výkon regionálních
funkcí
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
V rámci této služby bylo obslouženo 47 veřejných knihoven okresu. Pracovnice
regionálního oddělení (RO) zaevidovaly 227 časově náročnějších konzultací.
Neevidujeme zodpovídání jednoduchých a krátkých dotazů, na něž většinou
odpovídáme e-mailem nebo telefonicky. Navíc při rozvozech knih jsou s knihovníky,
případně se zástupci úřadů probírány knihovnické otázky osobně. V roce 2017 se
konzultace týkaly hlavně statistik, knihovnictví obecně, případně přípravy projektů do
programu VISK3 a knihovního systému Clavius a Tritius REKS. Při metodických
návštěvách (v roce 2017 jich bylo 209 a 46 výjezdových dnů) jsou dodávány
samozřejmě nové knihy a knihy z výměnných souborů, které se v automatizovaných
knihovnách stahují do paměti počítačů v jednotlivých MK. Při metodických návštěvách
jsou do knihoven dodávány také drobné knihovnické pomůcky, tiskopisy i folie na balení
knih. Současně rozvážíme i různé tiskoviny, časopisy nebo účelové publikace, které
Městská knihovna získává darem. Počet metodických návštěv na jednu knihovnu dosáhl
čísla 4,45 počet konzultací pak 4,83.
Statistika knihovnických činností
Statistické výkazy byly zpracovány pro 47 veřejných knihoven okresu Česká Lípa, počet
zpracovaných statistických výkazů pak dosáhl počtu 51 a to proto, že se výkazy pro
pobočky vyplňují samostatně a regionální oddělení vypracuje celkové sumáře a
komentáře. Všechny výkazy o činnosti knihoven byly elektronickou cestou poslány do
NIPOSu, do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Počet zpracovaných výkazů na
metodika: 25,5.
Vzdělávání knihovníků, porady
Městská knihovna Česká Lípa zorganizovala pro knihovníky Českolipska již tradiční
exkurzi - v květnu jsme navštívili Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci a Knihovnu
Akademie vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem. V listopadu se uskutečnily porady
pro pracovníky městských a místních knihoven okresu Česká Lípa. Připraveny byly
prezentace o Ochraně osobních údajů v knihovnách, Činnosti metodického oddělení
v roce 2017, o knihovnickém systému Clavius, Tritius REKS, o ročním výkazu knihoven
za rok 2017 – statistika fondu knihoven, o VISK 3 – dotační program MK ČR pro
knihovny na rok 2018, o Ceně Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje a Knihovna roku
2017. Probíraly se také zajímavosti a aktuální informace z jednotlivých knihoven.
Opět byla vydána dvě čísla metodického listu „Knihovna“ , která byla spolu s
Kalendáriem výročí roku 2017 rozeslány všem knihovnám okresu a jsou také vystaveny
na webových stránkách Městské knihovny v České Lípě.
V rámci vzdělávacích činností regionálního oddělení bylo obslouženo 20 knihoven a akcí
se účastnilo 55 osob. Zaměstnanci knihoven se účastnili i odborných školení
pořádaných Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, Městskou knihovnou v Praze nebo
Národní technickou knihovnou v Praze.
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Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Výměnný fond Městské knihovny v České Lípě má 23 523 svazků. Přírůstek za rok 2017
dosáhl 1 421 svazků. Roční úbytek činil 124 svazky.
Dotace na nákup knih do VF činila 265 000 Kč, skutečná hodnota nových knih dosáhla
částky 404 164 Kč, sleva pak činila 129 016,63 Kč (31,92%).
V roce 2017 výměnné soubory na okrese Česká Lípa využívalo 37 knihoven. Celkem
regionální oddělení distribuovalo 110 souborů, které obsahovaly 6440 svazků. Na jednu
obslouženou knihovnu tak v průměru připadlo 2,97 souborů s 174 knihami. 7
neprofesionálních knihoven má nové knihy jen díky výměnným souborům. Na evidenci
oběhu knih se využívá jeden z modulů knihovního systému Clavius a od září Tritius.
Počet knih a souborů je pro jednotlivé knihovny usměrňován i podle jejich momentální
situace. Knihovny dostávají knihy zcela zpracované a zabalené. Vracené knihy
pracovnice metodického oddělení kontrolují a podle potřeby nově přebalují, aby
cirkulovaly čisté a co nejlépe chráněné. Knihovnám, které již půjčují přes počítač, jsou
soubory stahovány do jeho paměti, aby knihy mohly být půjčovány také automatizovaně.
Hodnota knih, které byly knihovnám půjčeny v rámci cirkulace za rok 2017 dosáhla
částky 1 536 163,90 Kč, což je 41 517,94 Kč na jednu obslouženou knihovnu. Do
výměnných fondů se na okrese Česká Lípa nezahrnují knihy nakoupené z prostředků
obcí. Ty se zpracují a dovezou do příslušné knihovny natrvalo.
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu
S aktualizací a odpisy fondu, případně stavěním fondu pomohly pracovnice regionálního
oddělení hned v několika knihovnách okresu. V Jestřebí a Chlumu proběhla současně
retrokonverze, neboť dané knihovny byly připojeny do knihovního systému Clavius
ReKS, ale fond nebyl ještě celý vložen a v září měly být tyto knihovny připojeny do
knihovního systému Tritius REKS. Při aktualizaci se pracovnice regionálního oddělení
věnovaly rovněž stavění fondu, jeho značení na regálech, přebalení a polepení knih.
S revizí a aktualizací knihovního fondu pomohly pracovnice regionálního oddělení také
v Městské knihovně Cvikov. Aktualizaci fondu provedly též před rekonstrukcí
v knihovně Zákupy.
Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí)
Pomoc při nákupu nových knih z prostředků obcí představuje tradiční službu našim
knihovnám, která je však velmi časově náročná. Je poskytována většině
neprofesionálních knihoven, z těch profesionálních pak MěK Jablonné v Podještědí, MěK
Kamenický Šenov a MěK Stráž pod Ralskem. V roce 2017 to bylo celkově 36 knihovnám.
Za rok 2017 přišlo na účet MěK Česká Lípa 676 120 Kč z obcí a měst regionu, za něž bylo
nakoupeno 3 559 svazků. Podstatná část knih je nakupována se slevami. Celková
hodnota nakoupených knih dosáhla 1 016 692 Kč, což znamenalo úsporu 33,30%.
V roce 2017 bylo na jednu obslouženou knihovnu nakoupeno 98,86 svazků.
Většině knihoven se svazky zpracovávají tak, že je mohou přímo postavit na regál a
ihned půjčovat. Jednotlivé dodávky pak doprovázejí také dodací listy a příslušné části
přírůstkového seznamu. Knihovnám, které mají knihovnický program Clavius, se
nahrávají nová data přímo do jejich počítačů. Tyto knihy necirkulují, jsou majetkem obcí
a zůstávají v příslušných knihovnách natrvalo.
Celkově se v regionálním oddělení v roce 2017 nakoupilo a zpracovalo i s novými
knihami do výměnných fondů 4 980 svazků. Celkové náklady na pořízení těchto knih
dosáhly 953 280,52 Kč, hodnota získaných knih pak dosáhla částky 1 420856,00 Kč. To
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je úspora 32,91%. Někteří knihovníci a knihovnice ovlivňují výběr svých novinek a to
osobními návštěvami v RO nebo na základě posílaných edičních plánů a e-mailové
nabídky. Někteří výběr nechávají na RO, záleží na domluvě.
Servis výpočetní techniky
V roce 2017 ukončily knihovny v Chlumu a Jestřebí retrokonverzi fondu a jsou tedy plně
automatizovány..

3.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou
Webové stránky pro knihovny
V roce 2017 regionální oddělení MěK Česká Lípa nadále pracovalo na editaci
jednoduchých webových stránek pro 30 neprofesionálních knihoven okresu. Stránky
byly pravidelně doplňovány přehledy regionálních i celostátních výročí, seznamy nových
knih, anketami, novými fotografiemi nebo informacemi o knihovnách a akcích.
Ostatní činnosti regionálního oddělení
Z prostředků regionální dotace nakupuje RO drobné pomůcky a tiskopisy a dává je
knihovnám zdarma. Také fólii na přebalení starších knih dostávají knihovny v menším
množství bezplatně. Pracovnice regionálního oddělení distribuují po okrese různé
tiskoviny i časopisy, které MěK Česká Lípa získává od krajské i národní knihovny,
případně od dalších organizací.
Regionální oddělení Městské knihovna Česká Lípa vydává 2x ročně pro potřeby
knihoven regionu již několik desetiletí metodický list „Knihovna“ a každoročně je
knihovnami Českolipska využíváno Kalendárium výročí pro příslušný rok.

Finanční zajištění RF
Celkový příspěvek Libereckého kraje na zajištění regionálních služeb činil pro rok 2017
1 364 000 Kč. Na jednu obsluhovanou knihovnu to je 29 021,28 Kč a jednoho obyvatele
okresu Česká Lípa včetně Jablonného v Podještědí (109 260 obyvatel celkem k 1.1.2018)
pak 12,48 Kč. Na nákup výměnného fondu bylo uvolněno 275 147 Kč, to je 20,17% z
celkové dotace.

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31.12.2017
- DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST
Náklady
Čerpání k 31.12.17
Materiál,pomůcky, režijní náklady
Nákup knihovního fondu
DHIM
plyn,el.energie,benzin
Cestovné
Servis výp. techniky, apod.
Nákup licencí knih. systému
Ostatní služby
Mzdové náklady
Náklady na ZP a SP
Jiné ost.náklady

CELKEM

87 165,57
275 147,37
10 594,76
37 000,10 111,22 119,90
35 961,40
650 000,221 000,14 900,-

1 364 000,-
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4. Přehled hospodaření
PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31.12.2017
- PŘÍSPĚVEK MĚSTA
(dotace na regionální funkce samostatně- viz výše)

Výdaje
Materiál
Knihy,časopisy
DDHM
el.energie
plyn
voda
benzin
teplo pob.Špičák
Opravy strojů
Opravy budov
Cestovné
Poštovní +telekomunikační
Ostatní služby
Stravné
Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na ZP
Náklady na SP
Jiné ost.náklady
Příděly do FKSP
Repr. fond
Odpisy

CELKEM
Příjmy:
Od čtenářů
Ostatní příjmy - nájemné
Ostatní příjmy – čerpání fondů
Získané granty a dotace na projekty
Provoz.dotace MěÚ
CELKEM
Zlepšený výsledek hospodaření

V České Lípě 15. 2. 2018

Čerpání k 31.12.17
165 687,33
917 564,18
135 742,10
143 847,153 380,61 262,20 570,70
279 601,6 188,44 391,16 350,90 189,36
787 648,55
109 644,35 680,5 517 900,504 370,1 377 989,16 363,109 940,12 179,14
111 624,-

10 618 110,36
525 113,50
50 967,50
94 203,149 948,9 913 971,10 734 203,116 092,64

PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka
Městská knihovna Česká Lípa, p.o.
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Přílohy:
Nabídka přednášek, besed a pořadů
Pořady pro mateřské školy
 Čtvero ročních období - hrajeme si s lidovými písničkami a říkadly
 Dopravní prostředky - povídání, čtení a kvízy
 Hrajeme si s básničkou - hádanky a čtení
 Jaro a mláďátka - co se děje v přírodě a velikonoční zvyky
 Moře a cestování - kam jedeme na prázdniny
 Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry,dramatizace pohádky, čtení pohádky
 Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 Zima - povídání a čtení básniček
 DIVADLO: Budulínek, Perníková chaloupka, O zlaté rybce, Bob a Bobek na horách
2
Pořady pro I. stupeň základní školy a družiny
1. třída ZŠ
 České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 Čtvero ročních období - hrajeme si s lidovými písničkami a říkadly
 Pasování prvňáčků na čtenáře - zkouška čtenářské dovednosti a slavnostní pasování
 Pohádky Václava Čtvrtka - životní příběhy V. Čtvrtka a jeho postaviček, dramatizace
pohádky
 Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry,dramatizace pohádky, čtení pohádky
 Poprvé do knihovny - informační vzdělávání pro prvňáčky, seznámení s prostředím knihovny
a dětskými knihami, čtenípohádky
 Řemesla - putování za starými řemesly formou povídání a her
 Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
 Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
 Zdeněk Miler - život Z. Milera, hrátky s obrázky a soutěže
 DIVADLO: Budulínek, Perníková chaloupka, O zlaté rybce, Bob a Bobek na horách, O
pejskovi a kočičce, Červená Karkulka, O zlé koze, Koblížek
2. třída ZŠ
 České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 Ilustrátoři
 Jak pejsek s kočičkou vařili dort - život a pohádky bratří Čapků
 Pohádky Václava Čtvrtka - životní příběhy V. Čtvrtka a jeho postaviček, dramatizace
pohádky
 Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry, dramatizace pohádky, čtení pohádky
 Řemesla - putování za starými řemesly formou povídání a her
 Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
 Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
 Zdeněk Miler - život Z. Milera, hrátky s obrázky a soutěže
 Čtyřlístek – povídání o autorech, jeho vzniku a hlavních postavách
 Čtení s porozuměním – A. Lindgrenová „Strašidlo Sušinka“
 DIVADLO: Budulínek, Perníková chaloupka, O zlaté rybce, Bob a Bobek na horách, O
pejskovi a kočičce, Červená Karkulka
3. třída ZŠ
 České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 Čtení s porozuměním (Strašidlo Sušinka nebo Taková medvědí rodinka)
 Dinosauři
 Hry našich maminek a babiček - hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr,káva limonáda…)
 Hurá do knihovny - informační vzdělávání pro třeťáky, jak se orientovat v knihovně, čtení
pohádky
 Jak pejsek s kočičkou vařili dort - život a pohádky bratří Čapků
 Ilustrátoři
 Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry, dramatizace pohádky, čtení pohádky
 Pohádky Václava Čtvrtka - životní příběhy V. Čtvrtka a jeho postaviček, dramatizace
pohádky
1
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 Pověsti Českolipska I. - co je to pověst, loutkové divadlo O bílé paní a strašlivém Zikmundovi
 Pověsti Českolipska II. - vznik pověstí, loutkové divadlo O zlaté lilii
 Řemesla - putování za starými řemesly formou povídání a her
 Strom, les a příroda - ekologická výchova
 Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
 Vánoce v Evropě - vánoční zvyky a zábavný kvíz
 Velikonoce I. - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
 Velikonoce II. – další zvyky a tradice
 Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova
4. třída ZŠ
 České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 Česko – jak znáte naši zem (povídání a soutěže)
 Dinosauři
 Hrátky s češtinou I. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky...
 Hry našich maminek a babiček - hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr, káva limonáda
 Letem světem - zeměpisné soutěže a kvízy
 Pověsti Českolipska I. - co je to pověst, loutkové divadlo O bílé paní a strašlivém
Zikmundovi
 Pověsti Českolipska II. - vznik pověstí, loutkové divadlo O zlaté lilii
 Strom, les a příroda - ekologická výchova
 Svatý Václav – povídání o životě a smrti knížete Václava
 Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
 Velikonoce I. - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
 Velikonoce II. – další zvyky a tradice
 Vánoce v Evropě - vánoční zvyky a zábavný kvíz
 Vánoce (jak to bylo před Ježíškem) – jak lidé slavili zimní slunovrat před narozením Ježíše
Krista + výtvarná dílnička (výroba vánoční pohlednice nebo novoročenky)
 Vaříme knihu - jak se dělá kniha, dějiny písma, dějiny knihy
 Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova
5. třída ZŠ
 A zase do knihovny! - informační vzdělávání pro pátou třídu,praktické procvičování
čtenářské a informační gramotnosti
 České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 Česko – jak znáte naši zem (zeměpisné soutěže a kvízy)
 Etnické skupiny I. - (Vietnam a Vietnamci, Arabové a Islámský svět) co o nich víme? Jak žijí
jiné národy, tradice, zvyky,zajímavosti
 Etnické skupiny II. - (Řekové a Ukrajinci) co o nich víme? Jak žijí jiné národy, tradice, zvyky,
zajímavosti
 Hrátky s češtinou I. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky...
 Hrátky s češtinou II. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky...
 Hry našich maminek a babiček - hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr, káva limonáda ..
 Informace jinak (Národní obrození) - praktické procvičování čtenářské a informační
gramotnosti na téma Národní obrození (možno dohodnout i jiná témata)
 Informace jinak (Liberecký kraj) - praktické procvičováníčtenářské a informační gramotnosti
na téma Vlastivěda Libereckého kraje (možno dohodnout i jiná témata)
 Letem světem - zeměpisné soutěže a kvízy
 Média a informace - co je informace, co jsou média, nebezpečí na internetu a praktické
vyhledávání informací
 Rébusy - hrajeme si s jazykem (přesmyčky, křížovky, přirovnání...)
 Strom, les a příroda - ekologická výchova
 Svatý Václav – povídání o životě a smrti knížete Václava
 Těšilo mě aneb jak přežít nejen mezi spolužáky - základy společenského chování
 Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
 Vánoce v Evropě - vánoční zvyky a zábavný kvíz
 Vánoce (jak to bylo před Ježíškem) – jak lidé slavili zimní slunovrat před narozením Ježíše
Krista + výtvarná dílnička (výroba vánoční pohlednice nebo novoročenky)
 Vaříme knihu - jak se dělá kniha, dějiny písma, dějiny knihy
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Velikonoce I. - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
Velikonoce II. – další zvyky a tradice
Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova

3
Pořady pro II. stupeň základní školy a družiny
6. třída ZŠ
 Balada v české literatuře - co je to balada, čtení ukázek z české poezie, kvíz
 Etnické skupiny I. - (Vietnam a Vietnamci, Arabové a Islámský svět) co o nich víme? Jak žijí
jiné národy, tradice, zvyky, zajímavosti
 Etnické skupiny II. - (Řekové a Ukrajinci) co o nich víme? Jak žijíjiné národy, tradice, zvyky,
zajímavosti
 Informace jinak (Národní obrození) - praktické procvičování čtenářské a informační
gramotnosti na téma Národní obrození (možno dohodnout i jiná témata)
 Informace jinak (Liberecký kraj) - praktické procvičování čtenářské a informační gramotnosti
na téma Vlastivěda Libereckého kraje (možno dohodnout i jiná témata)
 Lidová slovesnost - druhy lidové slovesnosti v lidových zvycích od jara do zimy
 Média a informace - co je informace, co jsou média, nebezpečí na internetu, praktické
vyhledávání informací
 Moderní pohádka - co je to pohádka, čeští a světoví pohádkáři, zábavná soutěž
 Rychlým letem módním světem - literární výlet do dějin oblékání
 Řecké báje a pověsti - seznámení s řeckou mytologií
 Těšilo mě aneb jak přežít nejen mezi spolužáky - základy společenského chování
7. třída ZŠ
 Balada v české literatuře - co je to balada, čtení ukázek z české poezie, kvíz
 J. Arbes a Česká Lípa - jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě
 K. H. Mácha a Českolipsko - příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje,
předčítání z Máje
 Lidová slovesnost - druhy lidové slovesnosti v lidových zvycích od jara do zimy
 Moderní pohádka - co je to pohádka, čeští a světoví pohádkáři, zábavná soutěž
 Řecké báje a pověsti- seznámení s řeckou mytologií
8. třída ZŠ
 K. H. Mácha a Českolipsko - příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje,
předčítání z Máje
 J. Arbes a Česká Lípa - jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě
9. třída ZŠ
 K. H. Mácha a Českolipsko - příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje,
předčítání z Máje
 J. Arbes a Česká Lípa - jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě
 Holocaust (literární pásmo)
4
Lekce informačního vzdělávání pro 1., 3. a 5. tříd
V každém školním roce jsou do knihovny pozváni žáci 1., 3. a 5. tříd všech českolipských škol.
Městská knihovna připraví pro tento účel ve spolupráci s řediteli základních škol časový harmonogram
jednotlivých besed a výsledkem této aktivity je, že každý žák každé základní školy v České Lípě
navštíví v průběhu prvního stupně povinné školní docházky knihovnu nejméně třikrát.
Obsahem lekcí je seznámení žáků se strukturou fondu dětského oddělení Městské knihovny, s
nabídkou služeb tohoto oddělení a celkově s významem knihovny. Starším žákům představujeme
práci s on-line katalogem, podle něhož si čtenáři mohou knihy vyhledávat i další elektronické služby
knihovny. Součástí lekcí pro 5. ročníky je praktické procvičování čtenářské a informační gramotnosti.
Naším cílem je připomenout žákům význam knihovny, možnosti půjčování a četby obecně a
konečně seznámit je i s novými formami vyhledávání informací.
5
Lekce informačního vzdělávání pro SŠ
Lekce je zaměřena na seznámení s různými druhy katalogů, informačních portálů, vyhledávání
informací a službami knihoven jako jsou meziknihovní služby, rešeršní služby spod. Pro starší ročníky
může být rozšířena o práci s citacemi.
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