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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. 2018) 
 
Knihovní fond k 31.12. 2018 :  

celkem  115 148 knihovních jednotek   v hodnotě 21 319 069,02 Kč 
  z toho přírůstků  v roce 2018:  

4780 knihovních jednotek  - z toho: 
3 967 k.j. bylo koupeno v nákladu 798 015,78 Kč (náklady jsou snížené o 
získané slevy – v průměru 32%, skutečná hodnota nakoupených knih činí 
1 172 810,00 Kč) 
165 titulů periodik v hodnotě  131 931,09 Kč 

 

Počet čtenářů k 31. 12. 2018:  3 979          
                   z toho   905 čtenářů do 15 let     
     
Počet výpůjček v roce 2018:  205 357 knihovních jednotek    
 
Návštěvnost knihovny  v roce  2018:    76 440 návštěvníků (fyzických) 
                             z toho:     3 299  návštěv uživatelů internetu 
                                                       12 029 návštěvníků kult. a vzděl. akcí 
    
Vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou:   636 

            S celkovou účastí  12 029  návštěvníků      
Z toho             Pro dospělé               265  (3 631 účastníků)    

Pro děti                     363  (8 398 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 on-

line 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 2018 

______________________________________________________________________ 
 

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 2018 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. 
 

 Přestože respektujeme a jako samotná knihovna intenzivně  využíváme nové 
technologie a média, 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, místem kde se rozvíjí  mezigenerační dialog.  

 

 Vysokou úroveň vykazuje počet našich kulturních a vzdělávacích akcí:  636! 
Počet našich akcí za rok 2018 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. Další cílovou skupinou, na kterou směřuje 
naše pozornost je seniorská populace, pro kterou  připravujeme tzv. senior 
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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 opětovně přispěla realizace 
úspěšného dotačního projektu, díky kterému jsme získali prostředky na obnovu 
našeho počítačového vybavení. Vedle nových počítačů a moderních 
termotiskáren jsme mohli knihovnu vybavit i kompletem 11 ks tabletů, které 
využíváme především pro kurzy VT pro seniory a při informačních lekcích pro ZŠ 
a SŠ. 
 

 Městská knihovna Česká Lípa pracuje od konce roku 2017 v automatizovaném 
systému 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 vypořádat s razantní změnou uživatelského prostředí, s novými 
systémovými nástroji a technologiemi. V roce 2018 vrcholící  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). Upgrade AKS Clavius na systém Tritius byl přesto 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 
funkci a pozici knihovny s regionální působností.  

 
 V průběhu roku 2018 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 2018 nabízela svou službu  veřejnosti  „balení 

knih na míru“, o kterou byl mimořádný zájem především v období zahájení 
školního roku. Není výjimkou, že se na nás obrací i školy z blízkého okolí. 

 
 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 



6 

 

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 2018 zajištěn výhodný 
přístup k  obsáhlým elektronickým zdrojům mediální 
databáze firmy Anopress, která obsahuje plné texty 
článků z celostátních i 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 tradičních dokumentů jakými jsou knihy a periodika půjčujeme již 

několik let i  elektronické knihy. Zájemcům o vyzkoušení této služby pomůže i 
zapůjčení čtečky elektronických knih. Nabídka tohoto typu dokumentů je 
součástí našeho on-line katalogu, samostatný seznam e-knih je k dispozici na 
webu knihovny. Podobný seznam se vytváří i pro stále oblíbenější audioknihy. 

 
 Další nabídku našich výpůjčních služeb tvoří  deskové 

hry a tematické kufříky. Jedná se již o 18 kufříků se 
zábavně-vzdělávacím 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 nabízíme  dětem a celým rodinám  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. 
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 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-doplnkovou-
cetbu/1807.html 

 
- Stejně jako v minulých letech, usilovala knihovna i v roce 2018  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 9 

projektů, celkem za 1 775 000 tis.) 

- Z grantového programu  Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační 
služby knihoven byl podpořen Projekt Modernizace PC sítě  v MK Česká 
Lípa – díky dotaci 110 000,-Kč jsme nakoupili  7 ks PC včetně multilicencí MS 

OfficeStd 2016 a další periferní techniku. Upgrade hardwaru umožnil i update 

operačního systému včetně antivirových i uživatelských programů. Celkově se 

zrychlila práce v systému, přístupy do databází a zajistila bezpečnost 

realizovaných akcí. Personál i uživatelé mohou využívat aktuální operační systémy 

i aktuální balíky kancelářského softwaru. Aktuální SW nástroje, odpovídající 

současným nárokům na práci s databázemi a dalšími technologickými postupy. 

Moderní periferie – termotiskárny i větší monitory zvyšují komfort každodenní 

práce i poskytované služby. Knihovna tak splnila další etapu modernizace svého 

HW i SW vybavení, kterými postupně vybavuje svá pracoviště a provozy.  
 

- Grantový program  Ministerstva 
kultury ČR –  Veřejné informační služby 
knihoven - Projekt  Knihovna pro 
seniory - pracujeme s tabletem byl 
podpořen částkou 50 000,- a knihovna  
byla díky projektu vybavena   11 ks 
tabletů. Tablety jsme pořídili s cílem 
pořádat školení pro seniory. Jak jsme 

předpokládali, v podzimním termínu jsme 

uspořádali  kurz práce s tabletem v rozsahu 

10 lekcí. Kurzu se zúčastnilo 10 osob 

seniorského věku  a kurz se setkal 

s nadšením.  V roce 2019 hodláme v této 

aktivitě pokračovat, případně tablety 

využijeme i pro informační lekce se ZŠ a SŠ.  

 

http://www.knihovna-cl.cz/Nabidka-kniznich-souboru-pro-doplnkovou-cetbu/1807.html
http://www.knihovna-cl.cz/Nabidka-kniznich-souboru-pro-doplnkovou-cetbu/1807.html
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- Z grantového programu  Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační 
služby knihoven byl rovněž podpořen Projekt Upgrade AKS Clavius na 
systém Tritius REKS v knihovnách Českolipska, a to částkou 38 000,-Kč. 
Díky projektu VISK 3 došlo k prohloubení regionálního kooperačního systému, 

který lze  spravovat a udržovat z jednoho místa. Další novou hodnotou je ochrana  

dat knihoven dosud pracujících v individuálním prostředí samostatného AKS 

Clavius, která jsou nyní soustředěna pod jednotnou správu Městské knihovny 

Česká Lípa, která je knihovnou pověřenou výkonem RF.  

 
- 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. 
 

- Grantový program  Ministerstva kultury ČR – 
Knihovna  21. Století 
Projekt „Knihovna pro seniory – senioři v 
knihovně“ podpořen částkou 10 tis. Kč - Díky 
podpoře jsme skupině 15 seniorů  umožnili kurz 

angličtiny – proběhlo 20 lekcí anglického jazyka 

netradiční formou, zaměřené na konverzaci a základní 

komunikaci v malém kolektivu s osobním přístupem. 

Skupina navázala na předchozí spolupráci z roku 

2017. Seniorům jsme současně  umožnili vzdělání i 

v oblasti IT, uspořádali jsme kurz počítačových 

znalostí pro  skupinu 10 účastníků s velmi osobním 

přístupem zkušeného lektora s bohatou pedagogickou 

praxí. 

 

- Grantový program  Ministerstva kultury ČR – Knihovna  21. Století 
Projekt Osudové osmičky ke 100. výročí vzniku ČR byl podpořen 
částkou 24 tis. Kč. Při příležitosti významných výročí roku 2018 jsme 
uspořádali zajímavé přednášky a výstavy kterými jsme 
připomenuli události, které zásadním způsobem ovlivnily naši 
historii, změnily uspořádání země nebo nezapomenutelně 
zasáhly do osudů celých generací. Cyklus Osudové osmičky jsme 
představili jako  přetrhávání a navazování souvislostí v průběhu 
století. Kromě přednáškového cyklu a dvou výstav jsme 
uskutečnili literární a výtvarnou  soutěž pro žáky základních a 
středních škol.  
 

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

 

- Individuální dotace z fondu Rady města Česká Lípa ve výši 40 000,-Kč 
byla poskytnuta na projekt  Knihovna pro seniory – senioři v knihovně. 
Dotace města Česká Lípa umožnila realizovat v Městské knihovně Česká Lípa 
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komplex aktivit, kterými doplňujeme klasický model knihovních a 
informačních služeb zaměřených na seniory. Z dotace byla například 
uhrazena společná doprava na slavnostní promoci absolventů Virtuální 
univerzity 3. věku, vzdělávací kurzy a přednáškové cykly, které pořádáme 
v rámci našeho Senior programu na pobočce Špičák. 
 

- Grantový program  Libereckého  kraje – dotace na výkon regionálních 
služeb Městské knihovny v České Lípě ve výši 1 473 000,-Kč (jedná se 100% 
podporu bez spoluúčasti) – získáno a předmět projektu prezentován 
v samostatné kapitole. 

 
 CELKEM BYLO PROSTŘEDNICTVÍM 9  PROJEKTŮ  ZÍSKÁNO  1 775 000,- 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 (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 i Instagramu 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 autority, analytický 
popis článků z regionálního tisku, audioknihy, e-knihy) nebo vlastního Kalendária 
výročí roku, jehož nejzajímavější částí jsou opět regionální výročí roku.  
 

https://www.facebook.com/Městská-knihovna-Česká-Lípa-333560351916/
http://www.knihovna-cl.cz/
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 Vlastní  speciální Databáze regionální autority (databáze regionálních 
osobností a událostí) je tvořena a excerpována z fondu regionální literatury i 
dalších dostupných materiálů a obsahuje 1971 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 28 013 záznamů.  

 
 V roce 2018 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:  

- Knihovna – věc veřejná – panelová diskuse odborné veřejnosti se zástupci 
samosprávy – KVK Liberec 

- Workshop pro metodiky – seminář KVK Liberec 
- Knihovna prakticky – seminář KVK Liberec 
- Konference metodického centra pro výstavu knihoven – MK Praha 
- Mediální gramotnost –  seminář KVK Liberec 

- Bezpečný kyberprostor – seminář KVK Liberec 

- Moderní média – konference Eurex - Jelenia Gora 

- Seminář o ustanovení k OOÚ (GDPR) – školení NK ČR 2x 

- Souborný katalog – novinky - NK ČR - školení 

- Setkání knihovníků Libereckého kraje – konference 

- Cyklus školení v oblasti ICT a VT v KVK Liberec - školení 

- Konference Současnost literatury pro děti a mládež – konference KVK Liberec 

- Knižní veletrh Praha 

- Knihovnická dílna – dvoudenní konference MK Praha  

- Ekonomika, účetnictví, řízení, personalistika  

- Knihovna roku – slavnostní udělení státní ceny za účasti zástupce z Českolipska 

(knihovna Zahrádky) 

- E-learning Moravské zemské knihovny – pro služby knihoven 

 

 Díky regionální organizaci Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
Libereckého kraje, mělo několik našich pracovnic příležitost zúčastnit se exkurse 
do vybraných pražských knihoven – do Národní technické knihovny a poboček 
Městské knihovny v Praze. 
 

 Ředitelka městské knihovny se zúčastnila studijní cesty SKIP ČR do nových 
veřejných knihoven v Belgii a Německu. 
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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 2018 jsme uskutečnili 636 kulturních a vzdělávacích akcí, jichž se 

zúčastnilo 12 029 návštěvníků.  
 

 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. Pro síť 
mateřských, základních a 
středních škol jsme celkově 
uspořádali 333 akcí s účastí 
7 889 návštěvníků.  

 
 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  placku, 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 24x s účastí 501 prvňáčků!  
 

 V programu knihovny roku 2018 nechyběla  pravidelně (každý měsíc) pořádaná 
KOUZELNÁ DÍLNA, která probíhá v dětském oddělení na náměstí T.G.Masaryka a 
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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 2018 celkem 36  
krát pro 1091 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.  
 

 Tradiční NOC S ANDERSENEM se v roce 2018 konala 
23. března a tentokrát jsme se rozhodli pro formát 
pořadu pro celou rodinu. Program byl tematicky 
orientován na oblíbené Povídání o  pejskovi a kočičce, 
které Josef Čapek připravil k vydání před 90 lety. 
Tomuto výročí a známým příběhům  odpovídal program 
celého večera, rekvizity, čtení, soutěže a hry. Nechybělo 
ani divadelní představení O pejskovi a kočičce, které 
sehrály samotné knihovnice. Páteční večer v knihovně si 
užilo  na 150 návštěvníků. 
 

 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, babičky i celé rodiny, 
v roce 2018 jsme čtenáře roku hledali mezi nejmladšími čtenáři. 6. 3. 2018 jsme 
za účasti starostky města Česká Lípa Mgr. Romany Žatecké a dalších hostů včetně 
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hojně zastoupených rodinných příslušníků předali ocenění Julince Olšarové, 
kterou jsme tímto nominovali i k účasti v krajském kole. Součástí vyhlášení 
Čtenáře roku byl kromě předávání odměn a diplomů také doprovodný program – 
i pro tento případ jsme využili nabídku našeho  divadla a dětem sehráli vlastní 
pohádku O zlé koze.  
 

 V květnu 2018 se městská knihovna připojila ke 
vzpomínkové akci města Česká Lípa – při 
příležitosti 72. výročí ukončení druhé světové 
války uspořádalo město Česká Lípa ve spolupráci s 
Vlastivědným spolkem Českolipska a Villou 
Hrdlička v pátek 5. května další ročník akce 
ČESKÁ LÍPA ŽIDOVSKÁ, ke kterému se městská 
knihovna připojila realizací vlastního literárního 
pásma „Návraty“, které bylo předneseno ve Ville 
Hrdlička. 
 

 Už pošesté jsme uspořádali NOC  LITERATURY, 
čtenářský happening, který proběhl v květnu ve 
spolupráci s Českými centry. Paralelně na 4 
místech České Lípy se četly novinky současné 
evropské literytury, tentokrát to bylo  v Základní 
umělecké škole, Ville Hrdlička, nové kavárně 
ReUnion a také v Antikvariátu Jitky Čížkové. 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 23. 6. jsme připravili několik spíše zábavných projektů 
v happeningovém duchu. Předně jsme uspořádali jarmark módních doplňků, 
který jsme situovali do stánku před knihovnou. Kdo si vybral módní doplněk 
(šátek, bižuterii) za symbolickou cenu, ten obdržel dobře utajený knižní  dárek . 
Dlužno podotknout, že bižuterii, šátky i knihy jsme získali od naší čtenářské 
veřejnosti darem a za utržené peníze (téměř 10000,-Kč !) jsme do knihovny 
pořídili především materiál pro kreativní kouzelné dílny, které pravidelně 
pořádáme v dětském oddělení. Program v duchu módních výstřelků byl doplněn 
poradnou stylistky a vizážistky a velmi netradičně módní přehlídkou, které se 
s nadsázkou zhostily samotné knihovnice a jejich rodinní příslušníci. Aby byl 
program obsahově vyvážený a vedle módních témat bavil i mužskou či 
chlapeckou část našich návštěvníků, byla část knihovny vyčleněna pro herní 
program – k dispozici byly Xboxy, virtuální realita a náročné deskovky.  
 

 V létě jsme už podruhé uspořádali PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Tentokrát jsme 
připravili program orientovaný na Báje a pověsti a znovu těsně spolupracovali s 
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 na Lemberk i jeho okolí, které je 
s legendami velmi silně spojeno. V programu týdne nechyběla ani “bojovka“ 
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v parku nebo na vodním hradě Lipý. 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 knihám, o které už dnes ví, že díky četbě toho 
lze spoustu prožít.  
 

 Každoroční celostátní kampaň TÝDEN KNIHOVEN (1. – 7. 10. 2018) byla  v roce 
100. výročí založení Československa směrována na lokální historii i velké výročí 
samotné. Proto jsme se  v tomto týdnu setkali s účastníky naší výtvarné a literární 
soutěže, která byla 100. výročí věnována a na slavnostním vyhlášení ocenili 
nejlepší práce a účastníky. Veřejnosti jsme v průběhu týdne  nabídli  výtvarnou 
dílnu, při které si návštěvníci mohli modelovat známá českolipská domovní 
znamení, dětem i dospělým byl nabídnuty hádanky a soutěže z dějin České Lípy. 
Vyvrcholením byla vycházka s Mgr. L. Smejkalem po českolipských domovních 
znamení spojená s krátkým zastavením a výkladem u těch nejznámějších.  

 

 Další neméně zdařilou akcí s návštěvností téměř 400 účastníků byl DEN PRO 
DĚTSKOU KNIHU, který proběhl v sobotu 1. prosince pod názvem PEKLO V 
KNIHOVNĚ, kterým jsme se připojili ke slavnostem začátku Adventu a rozsvícení 
vánočního stromu. Pro sobotní dopoledne jsme připravili bohatý program, hry, 
dílny a soutěže, které byly opět v duchu čertovského reje, v němž nechybělo 
tradičně jako peklo vyzdobené sklepení knihovny, divadelní pohádka Tři úkoly 
pro čerta a nakonec i odměna v podobě dětské knihy.   

 
 Řada vzdělávacích a kulturních aktivit probíhala na pobočce Špičák, kde rovněž  

působí Okresní odbočka Svazu nevidomých a slabozrakých, která zde vybudovala 
vzdělávací středisko integračních aktivit a s knihovnou velmi těsně spolupracuje.  
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 S ohledem na komfortnější prostor je na pobočku Špičák soustředěna 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. 

 
 Vzhledem k rozsahu našich aktivit, které jsou určeny starší generaci, nazýváme 

soubor projektů určených této cílové 
skupině  SENIOR PROGRAMEM: 
 I v roce 2018 probíhalo na pobočce 

Špičák  CVIČENÍ PRO SENIORY, 
které proběhlo celkem  83x a  
zúčastnilo se jej 1058 účastníků. Na 
cvičení máme ta nejlepší hodnocení, 
účastníci si této aktivity a možnosti 
volně ji užívat neobyčejně cení, jsme 
rádi, že  v roce 2018 byl tento projekt  
finančně podpořen dotací rady  
Města Česká Lípa. 

 
 Na pobočce Špičák (v ul. Červeného 

kříže 2563) funguje již pátým  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,  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 2018 byly tyto aktivity 
výrazně podpořeny individuální dotací Města Česká a grantem ministerstva 
kultury – Knihovna 21. Století. V rámci Klubu 60+ proběhlo celkem  34 setkání 
s účastí 337 návštěvníků.  

 
 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 kurz práce s tablety, 
které jsme pořídili z jiné dotace. Vzhledem k tomu, že o PC kurzy mezi seniory 

je velký zájem a řada z nich pracuje především s tablety (dárky od rodiny, dětí, 

cenově dostupnější) chtěli jsme této věkové kategorii nabídnout kurz právě s tímto 

zařízením. Přidanou hodnotou takového doplnění znalostí je nepochybně i 

snadnější zvládání práce s chytrými telefony. Tablety jsme nakonfigurovali tak, 

aby všichni účastníci kurzu pracovali v jednotném prostředí a výuka byl co nejvíce 
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komfortní. Kurzy 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.  

 

 V roce 2018 jsme navázali na další velmi úspěšný projekt - realizaci 
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 20x .  

 Nadále se pravidelně každý týden  přilehlá zahrada na pobočce Špičák 
využívala pro CVIČENÍ FALUN GONG – většinou se účastní senioři a ohlas je 
mimořádně pozitivní.  

 A konečně, už pátým 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 
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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  více než  30 účastníků, kteří se v pomyslných 
 lavicích naší univerzity sešli celkem 28 x.  

 

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 KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALENY V ČESKÉ LÍPĚ - Mgr. Michal Panáček  
o OSUDOVÉ OSMIČKY I. - Mgr. Ladislav Smejkal  
o ZÁZRAČNÉ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - Jiří Svoboda 
o PÁTRÁNÍ  PO PŘEDCÍCH  Z  VELKÉ VÁLKY - RADEK ANDONOV. 
o MADEIRA - OSTROV VĚČNÉHO JARA -  manželé Špillarovi  
o OSUDOVÉ OSMIČKY II.  - Mgr. L. Smejkal  
o GORILÍ RODINA V PRAŽSKÉ ZOO - Jan Bedřich 
o BOLEST A SVĚTLO - pásmo zhudebněných a recitovaných básní O. Březiny 
o OD VLTAVY K SEVERNÍMU MOŘI -  Lucie a Michal Jonovi 
o AUSTRÁLIE S DÍTKY V ZÁDECH - Monika a Jirka Vackovi 
o STÁLE  ZNÍ - pásmo poezie, divadelních monologů a dialogů 
o ROK 38, září a okres Česká Lípa - Jiří Dušek,  
o RUMBURSKÁ VZPOURA v souvislostech národních dějin -  Mgr. L. Smejkal 
o HOLANSKÉ JARO a odhalení pamětní desky K.H.Máchy na Vřísku. - L Smejkal 
o VOJENSKÁ VZPOURA V RUMBURKU 1918 - Radek Andonov             
o Z ČESKÉ LÍPY DO BRAZÍLIE, RODINA THUME... - Petr Polakovič, 
o GRAFOLOGIE…co to je, k čemu ji lze využít? - PhDr. Ing. Ivan Bertl, PhD. 
o STROMY A  ALEJE LIBERECKÉHO KRAJE -  Mgr. Šárka Mazánková  
o POSÁDKOVÉ MĚSTO ČESKÁ LÍPA A OKOLÍ v letech 1915 – 1918 – R. Andonov. 
o ROZPAD RAKOUSKA-UHERSKA (1/2 + 2/2) - Václav Kříček a Bc. Jan Hnělička 
o 100 LET - Mgr. Tomáš Cidlina 
o 25 LET OD VZNIKU ČR aneb jak jsme si ponechali vlajku - Ing. Aleš Brožek  
o KEŇA V ROMÁNECH - Hana Hindráková 
o SLYŠET PŘÍBĚH – Olga Walló 
o ODHALENÝ  VESMÍR  6 - Milan Zigo 
o PŘÍBĚHY ROZHLEDEN ČESKÉHO RÁJE – Marek Řeháček 
o OBRAZ ČESKÉ LÍPY V JEJÍCH KRONIKÁCH - PhDr. P. Kozojed, Mgr. L.Smejkal 
o MÍSTA ZRYCHLENÉHO TEPU - tipy na cesty za skrytou krásou - J. P. Snětivý 
o VÝVOJ KARTOGRAFIE se zaměřením na region Českolipska – J. Fridrichová 
o OSOBNÍ STYL A IMAGE PRO KAŽDÝ VĚK – D. Beranová 
o VELIKONOČNÍ ZVYKY V LUŽICI – J. Rež 
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o GASTRONOMICKÉ PROCHÁZKY REGIONY FRANCIE – D. Chopard Pištorová 
o KRAJEM LUŽICKÝCH  A ŽITAVSKÝCH  HOR  - Jaroslav Rež 
o ZAPOMENUTÉ OSUDY –  Martina Bittnerová 
o PO STOPÁCH LUDVÍKA BAVORSKÉHO – Josef Zienert 
o AROMATERAPIE  - Ing. Šárka Patrná 
o ZA POLÁRNÍ KRUH NA LOFOTY -  J. Rež 

A nechyběly ani VÝSTAVY: 
o NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA. Výstava zapůjčená Židovským muzeem v Praze 

při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu  
o KNIHOŽROUTI -  Výstava vtipných ilustrací Báry Buchalové ke knize Kláry 

Smolíkové Knihožrouti 
o VELKÁ VÁLKA -  Výstava zapůjčená Centrem české historie 
o KOLKOLEM - Výstava z cyklu „Knihovnice fotografují“ 
o POSLOVÉ VNITŘNÍ PROMĚNY -  výstava intuitivní kresby  (R. Krchňáková) 
o REPUBLICE KE 100. NAROZENINÁM - Výstava výtvarných prací žáků   ZŠ 
o T. G. MASARYK A ARMÁDA – výstava  Československé obce legionářské 

 
 Městská knihovna i v roce 2018 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. V roce 2018 jsme díky projektu BOOKSTART / 
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA rozšířili dárkovou sadu pro nově narozená miminka a 
jejich rodiče a aktivity knihovny tak rozšířili o činnosti, kterými usilujeme o 
posílení vztahu ke čtenářství v rodině. 

 

2.4. Provozní a technická oblast 
 

 V roce 2018 proběhla v organizaci kontrola  nadřízených orgánů:  
o veřejnosprávní kontrola Města Česká Lípa zaměřená na hospodaření 

s příspěvkem města na rok 2017, jeho čerpání a správu svěřeného  
majetku (zjištěné nedostatky byly bezodkladně odstraněny) 
 

 Počátek roku 2018 byl spojen s  přípravou a zajištěním podkladové  
dokumentace pro zavedení ustanovení o ochraně osobních údajů (dle GDPR) – 
spolupráce s VATAK s.r.o., účast na seminářích a školeních ke GDPR.  V této 
souvislosti byla zpracována vnitřní směrnice k OOÚ a  nový knihovní řád. 
Současně byly uzavřeny dodatky pracovních smluv a  zaměstnanci proškoleni 
v souladu s ustanovením  EK k OOÚ (GDPR). Opatření podle ustanovení k ochraně 
osobních údajů si vyžádalo nové postupy v půjčovních službách a zkvalitnění 
zabezpečení  osobních údajů uživatelů knihovny i samotných zaměstnanců. 
Zásady ustanovení EK k OOÚ (GDPR) byly rovněž implementovány do 
automatizovaného knihovního systému i knihovního provozu.  

 

 Vybavení knihovny bylo rovněž doplněno o 11 ks tabletů (pořízeno z dotace MK 
ČR, které využíváme pro kurzy VT pro seniory a při informačních lekcích pro SŠ) 
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a 7 ks PC (pořízeno rovněž z dotace MK ČR, PC jsou určeny pro personál jako 
nové pracovní stanice). 
 

 S odborem rozvoje města a investic jsme intenzivně spolupracovali na přípravě 
revitalizace, resp. rekonstrukce pobočky Špičák, která se bude realizovat v roce 
2019. 
 

 Mimořádnou se stala rekonstrukce oddělení dětské literatury, kterou jsme 
zahájili l. etapou v roce 2017 a v srpnu 2018 dokončili. Dětské oddělení na 
náměstí T.G. Masaryka jsme nově vymalovali, položili nové lino a vybavili zcela 
novým nábytkem (knižní regály, pult, sedací nábytek a drobné doplňky). Nové 
dětské oddělení se setkalo s obrovským nadšením všech uživatelů – mobilní 
prvky nám dovolují prostor operativně přestavovat a využívat pro různé akce, 
besedy a prezentace. 

 

 Další výraznou proměnou prošla pobočka Pod Holým vrchem – v závěru roku zde 
byla osazena nová okna a při té příležitosti jsme se rozhodli pro radikální úpravu 
– opět jsme nechali položit nové lino, vymalovali a pobočku vybavili novými 
regály. Pobočka byla uzavřena tři týdny a poté, těsně před vánočními svátky opět 
otevřena. I zde jsme se setkali s  velmi pozitivní reakcí ze strany našich uživatelů 
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 V průběhu roku 2018 byla velmi intenzivně diskutována situace budovy 
knihovny na náměstí T.G. Masaryka, zejména katastrofální stav budovy čp. 245 
(zadní trakt) a nevyhovujících prostor v čp. 170 na náměstí. Výstupem této 
iniciativy bylo uskutečnění architektonické soutěže, kterou vyhlásilo město Česká 
Lípa a uspořádala ji Společnost Petra Parléře. Architektonická soutěž byla ideová, 
což znamená, že měla dát odpověď na otázky, jakým způsobem lze do prostoru 
Tilie (proluka na Jeřábkově náměstí) umístit knihovnu, jak by zde bylo možné 
řešit vnitřní prostory a zda vůbec celé vybrané území je vhodné pro vybudování 
moderní městské knihovny se všemi nároky, které taková budova má. Odborná 
porota byla složená z renomovaných architektů doporučených Českou komorou 
architektů a ze zástupců města ve složení Ing. arch. Petr Brožek, Ing. arch. Eva 
Kováříková, Ing. arch. Jaroslav Wertig a za město PhDr. Dana Kroulíková, 
ředitelka Městské knihovny Česká Lípa, zastupitelka Mgr. et Mgr. Pavla 
Procházková a Ing. Hana Ezrová za ORMI MěÚ Česká Lípa. Tato soutěž jednak 
potvrdila, že prostor na Jeřábkově náměstí je vhodný pro knihovnu, přinesla 
zajímavé nápady na uspořádání vnitřku knihovny, a potvrdila, že kromě knihovny 
je zde i dostatek místa pro vybudování sálu, galerie atd.  

 

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

 Část oddělení čítárny  (1. patro)  na náměstí bylo vymalováno. 
 

 Opravena byla střecha objektu na náměstí T.G.Masaryka (výměna poškozené a 
uvolněné střešní krytiny) 
 

 Na pobočce Špičák byl zajištěn prostor pro 2 volební okrsky pro  volby komunální 
a volby prezidentské.   
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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 2018 poskytovány 47 
veřejným knihovnám a jejich pobočkám. Neprofesionálním knihovnám a jedné 
profesionální byly též poskytovány výměnné soubory. 
K významným událostem v působnosti knihoven na Českolipsku patří zcela jistě 
výstavba nové knihovny v Břevništi. Již je připravena projektová dokumentace a 
v příštím roce by měla být zahájena stavba. 
V knihovně Polevsko byla v prosinci zahájena celková rekonstrukce prostor knihovny. 
Byly provedeny stavební úpravy, vyměněno osvětlení, položena nová podlahová krytina 
a provedena výmalba. Prostory budou vybaveny novým nábytkem (regály, výpůjční pult, 
křesla, stolek, ..). Knihovna bude uzavřena do konce ledna 2019. 

Ve Stvolínkách se knihovna po 
dokončení stavebních úprav 
(výmalba, natření dveří a zárubní, 
položení podlahové krytiny) a 
zakoupení části nových regálů i 
dalšího doplňkového  mobiliáře,  
přestěhovala zpět do původních 
prostor. Prostory knihovny působí 
nyní velmi příjemně, vzdušně a 
upraveně. 
6.3.2018 byla po náročné 
rekonstrukci znovu otevřena  
knihovna v Zákupech. Město Zákupy 
zajistilo v knihovně rozsáhlé úpravy 

spočívající především v izolaci zdiva a  následné výmalbě. Celá knihovna byla vybavena 
novými regály, stoly a křesílky a knihovní fond po rozsáhlé aktualizaci kompletně 
přebalen do nové folie. Město zajistilo i pravidelný úklid a nově  uspořádaná knihovna 
v opravených prostorách se těší pozornosti čtenářské veřejnosti. 
Postupné obnově vybavení se těší i Knihovna v Prysku – i tady se  nakoupily nové regály 
do dětského oddělení a v příštím roce chce paní knihovnice pokračovat ve výměně 
regálů i v oddělení pro dospělé. 
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Nové knihovnice jsou v knihovně Svor 
a Jestřebí. Za zmínku jistě stojí i to, že 
4 obce se přihlásily do celostátní 
soutěže Vesnice roku 2018  a 
představení knihovny i úroveň 
poskytovaných  služeb jistě přispěly 
k celkovému hodnocení obcí.  
Polevsko - Modrá stuha – Společenský 
život a  Zlatá cihla v Programu obnovy 
venkova, Zahrádky – Cena za kvalitní 
květinovou výzdobu v obci. 
K  31. 12. 2018 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. 
20 neprofesionálních knihoven pracuje v programu Tritius REKS, 9 knihoven 
v programu Clavius a 7 knihoven není automatizováno. 5 profesionálních knihoven 
pracuje s programem Clavius a 2 knihovny mají KP-SYS. 
 
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 
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 zaevidovaly 247 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 odborné knihovnické otázky osobně. V roce 2018 se konzultace týkaly hlavně 
statistik, knihovnictví, případně přípravy projektu do programu VISK3 a knihovního 
systému Tritius REKS. Při metodických návštěvách (v roce 2018 jich bylo 223 a 56 
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 4,74 počet konzultací pak 5,25. 
Statistika knihovnických činností   
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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 červnu jsme navštívili Městskou knihovnu Rumburk, Městskou knihovnu 
Varnsdorf a Místní knihovnu Zákupy. V prosinci se uskutečnily porady pro pracovníky 
městských a místních knihoven okresu Česká Lípa. Připraveny byly prezentace o 
knihovnických oceněních a cenách v roce 2018, o projektech K 21, VISK3, o projektech 
na podporu čtenářství, o činnosti metodického oddělení v roce 2018, o knihovnickém 
systému Clavius, Tritius REKS, o ročním výkazu knihoven za rok 2018 – statistika fondu 
knihoven, probíraly se také zajímavosti a aktuální informace  z jednotlivých knihoven. 
Na závěr si knihovníci prohlédli  nové oddělení pro děti a mládež v MěK Česká Lípa. 
Opět byla vydána dvě čísla metodického listu „Knihovna“ a připraveno „Kalendárium 
2018“, jehož podstatnou část tvoří regionální výročí. Metodické listy i Kalendárium byly 
rozeslány všem knihovnám okresu a jsou také vystaveny na webových stránkách 
Městské knihovny v České Lípě (http://www.knihovna-cl.cz/Kalendarium/1520.html) .  
V rámci vzdělávacích činností regionálního oddělení bylo obslouženo 23 knihoven a akcí 
se účastnilo 49 osob. Zaměstnanci knihoven se účastnili i  odborných školení 
pořádaných Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, Městskou knihovnou v Praze nebo 
Národní technickou knihovnou v Praze.  
 
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 
 
Výměnný fond Městské knihovny v České Lípě má 24 400 svazků. Přírůstek za rok 2018 
dosáhl 1 410 svazků. Roční úbytek činil 533 svazky. 
Dotace na nákup knih do VF činila 276 562 Kč, skutečná hodnota nových knih dosáhla 
částky 408 677 Kč, sleva pak činila 132 115,03 Kč (32,45%). 
V roce 2018 výměnné soubory na okrese Česká Lípa využívalo 39 knihoven. Celkem 
regionální oddělení distribuovalo 126 souborů, které obsahovaly 8009 svazků. Na jednu 
obslouženou knihovnu tak v průměru připadlo 3,23 souborů s  205 knihami. 7 
neprofesionálních knihoven má nové knihy jen díky výměnným souborům. Na evidenci 
oběhu knih se využívá jeden z modulů knihovního systému Tritius. Počet knih a souborů 
je pro jednotlivé knihovny usměrňován i podle jejich momentální situace. Knihovny 
dostávají knihy zcela zpracované a zabalené, pokud si soubor nechávají příliš dlouho, 
jsou regionálním oddělením upomínány. 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 2018 dosáhla částky 2 037 090,20 Kč,  což  
je 52 233,10 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. 
 
 
 

http://www.knihovna-cl.cz/Kalendarium/1520.html
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Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu   
S aktualizací, odpisy fondu, případně stavěním fondu pomohly pracovnice regionálního 
oddělení v Polevsku, Stvolínkách a v Zákupech. V Zákupech bylo třeba znovu zabalit do 
ochranné folie celý fond (kolem 8000 svazků). Některé svazky bylo nutno ještě odepsat. 
Byly nakoupeny nové regály, které jsme podle našich představ rozestavěly po knihovně. 
Fond jsme umístily do regálů.  
 
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, pobočce Velký Grunov, Lindava, z těch profesionálních pak 
MěK Jablonné v Podještědí, MěK Kamenický Šenov a MěK Stráž pod Ralskem. V roce 
2018 to bylo celkově   
34 knihovnám. Za rok 2018 přišlo na účet MěK Česká Lípa 708 257,60 Kč z obcí a měst 
regionu  za něž bylo nakoupeno 3 525 svazků. Podstatná část knih je nakupována se 
slevami. Celková hodnota nakoupených knih dosáhla  1 049 315 Kč, což znamenalo 
úsporu 32.5 %. V roce 2018 bylo na jednu obslouženou knihovnu nakoupeno 103,68 
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 do jejich počítačů v knihovně, knihovny s programem Tritius REKS 
již mají nová data přímo v počítači, protože jsou připojeny na náš server. Tyto knihy 
necirkulují, jsou majetkem obcí a zůstávají v příslušných knihovnách natrvalo.  
Celkově se v regionálním oddělení v roce 2018 nakoupilo a zpracovalo i s novými 
knihami do výměnných fondů 4 935 svazků. Celkové náklady na pořízení těchto knih 
dosáhly  
984 830,55 Kč, hodnota získaných knih pak dosáhla částky 1 457 992,00 Kč. To je 
úspora 32,45%. 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 2018 jsme připojily do knihovního systému Tritius REKS 7 knihoven. Celkem je 
připojeno 20 knihoven. V těchto knihovnách provádíme zaškolení knihovnic a program 
instalujeme na plochu jejich počítače. Při prvním půjčování v  Tritiu REKS si některé 
knihovnice přejí, abychom byly u toho. 
 
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 
Služební auto Městské knihovny v České Lípě je využíváno na pravidelné rozvozy 
nových knih a výměnných souborů a na metodické návštěvy jednotlivých veřejných 
knihoven okresu. Obslouženo tak bylo 47 knihoven a rozvezeno bylo celkově 11 534 
svazků. Auto se využívá také k dopravě knihovníků na různá školení a jednání v Krajské 
vědecké knihovně v Liberci, případně v Národní knihovně v Praze a také k distribuci 
různých materiálů, časopisů, pomůcek nebo k odvozu vyřazených knih z knihoven. 
V roce 2018 ujelo služební auto Městské knihovny Č. Lípa pro potřeby regionu 6 123 km. 
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3.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou 
 
Webové stránky „pro knihovny“ 
V roce 2018 regionální oddělení MěK Česká Lípa nadále pracovalo na editaci 
jednoduchých webových stránek pro 28 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 knihovnám 
je poskytuje zdarma dle potřeby. 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  dostává 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.  
 
3.4. Finanční zajištění RF 
 
Celkový příspěvek Libereckého kraje na zajištění regionálních služeb činil pro rok 2018         
1 473 000 Kč. Na jednu obsluhovanou knihovnu to je 29 021,28 Kč a jednoho obyvatele 
okresu Česká Lípa včetně Jablonného v Podještědí (109 350 obyvatel celkem k 1.1.2019) 
pak 13,47 Kč.  Na nákup výměnného fondu bylo uvolněno 276 562,00 Kč, to je 18,78% z 
celkové dotace. 
 

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31.12.2018 
- DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST 

Náklady Čerpání k 31.12.18 
Materiál,pomůcky, režijní náklady 68 199,40 
Nákup knihovního fondu 276 561,97 
DHIM  0 
plyn,el.energie,benzin 33 663,63 
Cestovné 4 555,- 
Servis výp. techniky, apod. 22 150,- 
Nákup licencí knih. systému  
Ostatní služby 49 027,- 
Mzdové náklady 750 000,- 
Náklady na ZP a SP 253 543,- 
Sociální náklady 14 600,- 
Jiné ost.náklady 700,- 
CELKEM 1 473 000,- 
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4. Přehled hospodaření 

 
 

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31.12.2018 
- PŘÍSPĚVEK MĚSTA  

(dotace na regionální funkce samostatně- viz výše) 

Výdaje Čerpání  k  31.12.18 
Materiál 175 834,60 
Knihy,časopisy 929 946,87 
DDHM 524 750,85 
el.energie 159 179,92 
plyn 142 983,45 
voda 73 770,- 
benzin 23 395,96 
teplo pob.Špičák 250 579,- 
Opravy strojů 45 067,- 
Opravy budov 113 981,- 
Cestovné 13 641,- 
Poštovní +telekomunikační 86 602,82 
Ostatní služby 934 644,12 
Stravné 211 655,- 
Osobní náklady 47 513,- 
Mzdové náklady 6 600 000,- 
Náklady na ZP 592 474,- 
Náklady na SP 1 645 761,- 
Jiné ost.náklady 20 021,- 
Příděly do FKSP 132 400,- 
Repr. fond 17 229,- 
Odpisy 223 413,- 
CELKEM 12 964 842,59 

Příjmy: 

Od čtenářů 524 542,50 
Ostatní příjmy - nájemné 64 290,- 
Ostatní příjmy – čerpání fondů 113 981,- 
Získané granty a dotace na projekty 438 680,- 
Provoz.dotace MěÚ 11 957 000,- 
CELKEM 13 098 493,50 

Zlepšený výsledek hospodaření              133 650,91 

 
 
V České Lípě 15. 2. 2019    PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka 
       Městská knihovna Česká Lípa, p.o. 
 
 
 
 


