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1. ÚVODNÍ ČÁST 
 
1.1. SÍDLO ORGANIZACE, KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ   

ÚDAJE 
 
Název organizace:  Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková 

organizace 
Sídlo organizace:   nám. T.G.Masaryka 170, 470 01 Česká Lípa 
 
Kontaktní údaje:   telefon:+420 487 883 444 
   Fax: +420 487 522 975 
   e-mail: info@knihovna-cl.cz 
   web: www.knihovna-cl.cz 

 facebook:https://www.facebook.com/Městsk
á-knihovna-Česká-Lípa 

 
ID datové schránky:  xepgw2f 
 
IČ:    00360171 
 
Evidenční číslo knihovny: 1761/2002 
 
Statutární zástupce: PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka 
 
Zřizovatel:   Město Česká Lípa 
   Web: www.mucl.cz 
   IČ: 00260428 
 

 
 

mailto:info@knihovna-cl.cz
http://www.knihovna-cl.cz/
https://www.facebook.com/Městská-knihovna-Česká-Lípa
https://www.facebook.com/Městská-knihovna-Česká-Lípa
http://www.mucl.cz/
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1.2. PRACOVIŠTĚ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
 
Městská knihovna Česká Lípa, p.o. je veřejnou univerzální knihovnou, 
která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. 
Hlavním předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovních a 
informačních služeb. Městská knihovna Česká Lípa buduje a 
zpřístupňuje univerzální knihovní fond s ohledem na potřeby a 
požadavky široké veřejnosti. Součástí hlavní činnosti Městské 
knihovny je široká škála kulturních a vzdělávacích aktivit určených 
všem věkovým kategoriím i profesním skupinám. 

 
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). 
 

Pracoviště: 
1) Nám. T.G.Masaryka 170 – hlavní 

budova 
- Půjčovna beletrie, naučné 

literatury, čítárna novina a 
časopisů, oddělení pro děti a 
mládež, administrativa 

Nám. T.G.Masaryka 245 – zadní trakt hl. 
budovy 

- Oddělení regionálních služeb, 
oddělení akvizice a 
katalogizace, zpracování 
knihovního fondu 
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2) Pobočka ŠPIČÁK - Červeného kříže 
2563 

- Půjčovna pro dospělé čtenáře, 
půjčovna pro děti a mládež 

- Víceúčelový přednáškový sál 
- Depozitní sklad knihovny 
- Prostory k pronájmu – sídlo 

SONS (Sjednocená 
organizace nevidomých a 
slabozrakých) 

 
 

3) Pobočka LADA – Komenského 2989 
- Půjčovna knih pro děti i 

dospělé 
 
 
 
 
 
 

4) Pobočka HOLÝ VRCH – Jižní 1814 
- Půjčovna knih pro děti i 

dospělé 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) Místní knihovna DOBRANOV  

– Dobranov 14 
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1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, POČET ZAMĚSTNANCŮ 

 
Organizační struktura 

Počet zaměstnanců 
- 24 fyzických pracovníků 
- 23 přepočtených pracovníků  

(20  plných úvazků + 4 částečné – úklid, údržba) 
- z toho 2,5 prac. úvazku pro zajištění regionálních funkcí 

(hrazeno z dotace Libereckého kraje na regionální funkce) 
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4.3. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE 
Rok 2020 se se svou pandemickou hrozbou nesmazatelně podepsal na  našich 
životech, naší práci, na úsilí celé společnosti konat v její prospěch a rozvíjení. 
Zcela nečekaná a nikdy nepoznaná situace nás  uvrhla do nejistoty, obav 
z budoucnosti a nezřídka i  ztráty přesvědčení o správnosti přijatých opatření.  
 

Nejinak tomu samozřejmě bylo i v případě naší organizace a aktivit, které jsme 
připravili nebo předpokládali realizovat. Plni nadšení z nové pobočky na Špičáku 
jsme ihned od počátku zajistili zdejší bohatý program jak pro školy, maminky s dětmi 
nebo pro seniory. Činnost této pobočky byla od první dnů po opětovném  otevření 
velmi intenzivní a rekonstruované prostory byly veřejností nadšeně vyhledávány. Na 
svůj standardní režim knihovního servisu i pravidelných akcí byla připravena i hlavní 
budova knihovny i další  pobočky. 
 

V polovině března 2020 jsme však byli vůbec poprvé konfrontováni s mimořádným 
opatřením, kdy došlo ze dne na den na několik týdnů k uzavření knihoven, které se 
tak ještě v průběhu roku několikrát zopakovalo, případně s jistou modifikací omezení 
upravilo.  
 

Tato neblahá situace způsobená epidemií virového onemocnění Covid19 se 
samozřejmě odrazila v našich aktivitách, výsledcích činnosti a celkové snaze uplatnit 
se i v těchto nepříznivých podmínkách. Po dobu uzavření knihovny jsme se vždy 
soustředili na náhradní činnosti a snažili se tento zvláštní čas efektivně využít 
realizací takových prací, na které při běžném provozu není čas nebo jiné vhodné 
podmínky. Zcela novým fenoménem tohoto období bylo maximální vytěžení online 
seminářů, odborných konferencí a kurzů, které se začaly hojně v knihovnách 
realizovat. Díky tomu se zaměstnanci knihovny mohli v plném počtu účastnit 
zajímavých vzdělávacích projektů, jichž by se za normálních  podmínek nemohli 
účastnit, a to jak z důvodu finančních (náklady na cestovné i kursovné), tak 
samozřejmě i časových neboť by jinak museli plnit úkoly v obvyklých  službách a 
provozech. 
 

Coronavirová epidemie nás zastavila v realizaci celého bloku jarních (nakonec i 
podzimních) přednášek  pro veřejnost i informačních lekcí pro školy, nedostavilo se 
ani na větší byť připravené projekty jako Noc literatury, městské slavnosti, Týden 
knihoven aj. Tato skutečnost se samozřejmě odrazila v návštěvnosti a počtu našich 
akcí, přestože začátek roku se v tomto ohledu vyvíjel velmi  příznivě. Později, 
v letním období a těsně poprázdninovém čase  jsme přece jen některé aktivity na 
krátký čas  obnovili. 
 

Na druhou stranu, doba uzavření knihovny, resp. některá případná mírná uvolnění, 
nás přivedla k posílení našich elektronických služeb nebo nás přinutila pružně 
reagovat na aktuální opatření a kreativně zajišťovat alespoň výpůjční služby. 
 

Jak jsme se s těmito podmínkami vyrovnávali, jaká opatření přijímali, jaké činnosti 
realizovali nebo jak jsme průběh opatření zaznamenali, věnujeme pozornost i 
v závěru této výroční zprávy. Chtěla bych v této souvislosti poděkovat celému týmu 
Městské knihovny v České Lípě, který v uplynulém období prokázal vysokou míru 
odpovědnosti a úsilí, bez kterého bychom se s náročnými  podmínkami našeho 
provozu i realizovanou činností nevypořádali.   
 
15.2. 2021          PhDr. Dana Kroulíková 
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5. ODBORNÁ ČINNOST 
 
5.1. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ UKAZATELE 

 
Knihovní fond k 31.12. 2020 :  

- celkem  112 728 knihovních jednotek v hodnotě 
22 661 582,12 Kč 

   z toho přírůstků  v roce 2020:  
4 187 knihovních jednotek  - z toho: 
3 500 k.j. bylo koupeno v nákladu 773 495,87 Kč  
(skutečná hodnota nakoupených knih činila 1 153 
285,00 Kč - výhodnými nákupy jsme dosáhli  slevy – 
v průměru 33%) 

- 205 titulů periodik v hodnotě  121 587,- Kč 
      
    Počet čtenářů k 31. 12. 2020:  3 601          
                   z toho     779 čtenářů do 15 let   
       
    Počet výpůjček v roce 2020:  189 099 knihovních jednotek  
  
 
    Návštěvnost knihovny  v roce  2020:  106 852 návštěvníků 
                          z toho:   55 267 návštěvníků fyzických 
       51 585 návštěvníků on-line služeb 
                                                  4 016  návštěvníků kult. a vzděl. akcí
    

Vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pořádané       
knihovnou:     264 s  celkovou účastí  4 320 návštěvníků      

 
  Z toho             Pro dospělé               161  (1 535 účastníků)    

Pro děti                     103  (2 785 účastníků)  
   
    Elektronické služby knihovny: 

- Počet návštěv webové stránky : 40 817 návštěvníků 
- Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo 

knihovnu: 35 484 
- Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu 

z prostoru mimo knihovnu: 16 101 
- Počet e-výpůjček e-dokumentů: 808 
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5.2. KNIHOVNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 

 
PŘEHLED SLUŽEB 
 

 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  
 Dovážíme knihy do domácností občanů se sníženou 

pohyblivostí 
 Realizujeme kulturní  a vzdělávací akce, přednášky, besedy, 

informační lekce, IT kurzy i Univerzitu 3. věku 
 Poskytujeme odborný knihovní a informační servis knihovnám 

Českolipska (regionální funkce) 
 Jsme součástí Centrální portálu knihoven - Knihovny CZ 
 Umožňujeme přístup do Národní digitální knihovny (NDK) a 

přístup do DNNT (Díla nedostupná na trhu) 
 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) 
 Zajišťujeme službu všudevracení a všudepůjčování  
 K dispozici je kopírovací služba, veřejná písárna (Word, Excell), 

Wi-Fi 
 Internet, přístup k databázím (ASPI, Anopress) 
 Elektronické služby (On-line katalog, Konto čtenáře, Rezervační 

služba) 
 Jsme registrační místo MojeID 
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 Hlavním předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovních a 
informačních služeb. Městská knihovna Česká Lípa buduje a zpřístupňuje 
univerzální knihovní fond s ohledem na potřeby a požadavky široké 
veřejnosti, velmi intenzivně buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, 
shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městě i 
regionu Českolipska a pro tento účel vytváří speciální databáze (regionální 
osobnosti a události, článková databáze – výběr z regionálního tisku). 
Veřejnosti poskytuje rozsáhlé služby bibliograficko-informační, především 
meziknihovní výpůjční službu a ústní i písemné bibliografické, referenční a 
faktografické informace. 

 Knihovní provoz je plně automatizován (knihovní systém Tritius), všechny  
pobočky knihovny pracují v online režimu. V souvislosti s nasazením AKS 
Tritius navíc kooperujeme s knihovnami regionu a prohlubujeme tak naši 
regionální funkci a pozici knihovny s regionální působností.  

 

 
 

 Ve zvýšené míře jsou využívány elektronické služby knihovny – uživatelé 
mohou spravovat svá čtenářská konta, mohou si výpůjčky prolongovat, 
knihy  rezervovat (a to jak knihy půjčené, tak knihy, které jsou v knihovně 
aktuálně k dispozici – služba odložení na poličku). Dále si mohou půjčovat 
e-knihy a objednávat knižní balíčky dle individuálních požadavků a potřeb. 

 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 

https://www.tritius.cz/
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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.  

 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 2020 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 byla rovněž databáze ASPI - elektronická sbírka zákonů.  

 Vlastní  speciální Databáze regionální autority (databáze regionálních 
osobností a událostí) je tvořena a excerpována z fondu regionální 
literatury i dalších dostupných materiálů a obsahuje 2 062 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 27 370 
záznamů.  

 Jestliže jsme uvedli, že uplynulý rok znamenal v činnosti MK Česká Lípa 
jistý posun v jejích elektronických službách, je třeba je postupně zmínit. 
K těm nejvýraznějším se řadí skutečnost, že jsme se v roce 2020 stali 
součástí Centrálního portálu 
knihoven, který funguje pod 
názvem Knihovny.cz. Portál 
Knihovny.cz poskytuje jednotný 
přístup ke službám českých 
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a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na portálu 
můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného 
vyhledávacího řádku. Díky implementaci našeho knihovního systému do 
Centrálního portálu knihoven jsme se připojili k robustnímu vyhledávacímu 
nástroji, který uživatelům nabízí vedle obvyklých knihovních online služeb 
nástroje pro správu oblíbených titulů, citace ve volitelných bibliografických 
standardech, sledování knižních trendů, čtenářské inspirace nebo  
komentáře uživatelů. 

 Díky technologii, která umožnila připojení k portálu Knihovny.cz se nám 
otevřela i možnost plně využívat Národní digitální knihovnu, která 
obsahuje několik milionů digitalizovaných stran knih a periodik ze sbírek 
Národní knihovny ČR, což představuje více než 200 tisíc dokumentů. 
Jedná se o soubor knih vydaných na území České republiky do roku 
2000 nebo digitalizovaných vydání 
novin a časopisů vydaných do roku 
2010 – to vše je nyní k dispozici on-line. 
Prostřednictvím Národní digitální 
knihovny (NDK) jsou přístupná díla 
nedostupná na trhu (DNNT). 

 Nedílnou součástí elektronických služeb knihovny je možnost rezervace 
půjčených knih, ke které se v roce 2020 přidala služba „odložení na 
poličce“ – jedná se o výběr knih prostřednictvím online katalogu, které si  
čtenáři (pomocí tlačítka Získej) nechává připravit a dle potřeby  vyzvedává. 
Především tato služba se ukázala jako zásadní při omezeném provozu 
knihoven, kdy bylo možné půjčovat tzv. přes okénko nebo tzv. 
bezkontaktně. 

 V  tomto složitém období výborně zafungoval i tzv. Expres balíček - 
čtenáři jen upřesní své čtenářské zájmy a personál knihovny již připraví 
knižní soubor na objednání k vyzvednutí. Čtenáři si předem vyplní on-line 
dotazník se specifikací 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. 

 V rámci elektronických služeb musíme samozřejmě zmínit půjčování 
elektronický knih, případně i čteček-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, které půjčujeme jak  dospělým uživatelům, tak 
i dětským čtenářům neboť titulová nabídka audioknih je dnes  velmi 
atraktivní a současně se jedná o další podpůrný nástroj pro podporu 
čtenářství. 

 V průběhu roku 2020 Městská knihovna Česká Lípa nadále plnila roli 
validačního místa služby MojeID. Proškolený personál a příslušná 
technologická i provozní opatření určená pro 
validaci, umožnili plnit smluvní nároky 
sdružení CZ.NIC a veřejnosti poskytovat 
možnost validace moje ID, tedy nejvyššího 
stupně  ověření  účtu  mojeID.   

 Další nabídku našich výpůjčních služeb tvořily  deskové hry a tematické 



 
 

 Městská knihovna Česká Lípa, 
příspěvková organizace 

 
 

14 

 

kufříky. K dispozici je 18 kufříků se zábavně-vzdělávacím obsahem 
určených 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.  

 Už zcela standartní 
službou je půjčování 
deskových her, které 
nabízíme již i dospělým 
uživatelům. S velkým 
zájmem je spojeno i 
půjčování tzv. 
Kouzelného čtení, 
jehož součástí jsou 
interaktivní elektronické 
tužky, které práci s 
knihou dávají nový 
rozměr a nové zážitky.  

 Knihovna s úspěchem i v roce 2020 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. 

 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 2020  o 
VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ své činnosti prostřednictvím grantů. 
Celkově se knihovna ucházela o finanční prostředky 2  institucí – 
Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje. Celkem městská knihovna 
předložila 6 projektů, celkem za 1 754 000 tis. 

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 podpořen projekt Nově v novém – na modernizaci 
PC sítě na pobočce Špičák jsme získali 102 000,- Kč. Dalším 
podpořeným projektem bylo rozšíření automatizovaného knihovního 
systému Tritius REKS o moduly pro připojení dalších knihoven 
Českolipska ve výši 41 000,-Kč (více v kapitole Regionální funkce) 

- Grantový program  Ministerstva kultury ČR –  Veřejné informační služby 
knihoven - Projekt  Elektronické informační zdroje – přístup do 
databáze Anopress byl  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. A ze stejného dotačního titulu nám byla 
poskytnuta dotace na roční přístup do databáze ASPI v hodnotě 6000, 

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

- Grantový program  Libereckého  kraje – dotace na výkon regionálních 
služeb Městské knihovny v České Lípě ve výši 1 575 000,-Kč (jedná se 
100% podporu bez spoluúčasti) – získáno a předmět projektu 
prezentován v samostatné kapitole. 

 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.  

 Významným nástrojem spolupráce s veřejností zejména v době 
koronavirové jsou pravidelně a intenzivně aktualizované webové stránky 
knihovny a aktivní   profil knihovny  na Facebooku i Instagramu. Tyto 
elektronické prezentace vnímáme jako další 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. 

http://skip.nkp.cz/index.htm
https://www.facebook.com/Městská-knihovna-Česká-Lípa-333560351916/
http://www.knihovna-cl.cz/
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 V roce 2020 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 několika seminářů, vzdělávání a konferencí pořádaných Národní 
knihovnou ČR , Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci nebo Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků. V období uzavření knihovny se 
těchto seminářů díky online platformám účastnili všichni zaměstnanci 
knihovny: 

- Bookstart . jak s knížkou do života  
- Kurz první pomoci pro zaměstnance (ZZSLK) 
- Setkání uživatelů AKS Tritius 
- Pasování prvňáčků na čtenáře (KVK Liberec) 
- Cyklus školení v oblasti ICT a VT v KVK Liberec – školení 
- On-line Knihovny současnosti – celostátní konference Olomouc 
- Online prezentace databází ASPI, Anopress, PressReader 

- on-line  školení na vyhledávání v digitální knihovně Kramerius  

- on-line kurz práce s Centrálním portálem knihoven 
- online Současná německá literatura – KVK Liberec, aj. 

 A konečně, i přes složitá režimová opatření, komplikovaný přístup na 
pracoviště na jaře 2020, jsme dokázali v termínu od 7.4. do 23. 4. 2020 
realizovat revizi knihovního fondu – fyzické ověření každé knihovní jednotky 
a porovnání s elektronickou evidencí, kterou musíme dle vyhlášky č. 88/2002 
Sb. provádět každých 10 let. Toto jsme provedli v hlavní budově, na našich 
pobočkách i v novém skladu na Špičáku. Jedná se o 114 tis. svazků. 
Současně jsme provoz knihovny začali připravovat na případné otevření, tj. 
zejména zajistili prostory pro karanténu knih a budoucí manipulační prostor. 
Připravili jsme vlastní infografiku, upozornění na změněné podmínky, také 
zajistili ochranné pomůcky i hygienické prostředky pro personál i veřejnost.  
Díky tomu mohla Městská knihovna pružně reagovat na náhlé rozhodnutí o 
otevření knihoven od 27. 4. 2020, které bylo vyhlášeno 23.4.2020.  

 
 

5.3. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 

 Kulturní 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 
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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 za normálních okolností 
pořádání tematických přednášek, literárních besed, autorských setkání či 
informačních  lekcí pro síť základních a středních škol. Důraz, který klademe 
na spolupráci se 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 program. 

 Většina těchto aktivit však v loňském roce vzala za své a vzhledem 
k epidemické situaci několikrát zmíněné, se akce odehrály v podstatně 
omezeném počtu. I přes omezení provozu jsme v roce 2020 uskutečnili 
264 akcí, jichž se zúčastnilo 4 320 návštěvníků. 

 Hned od počátku provozu rekonstruované pobočky Špičák se zde obnovil Klub 
60+ s vyhledávanými přednáškami, cvičením a dílnami pro seniory. Poslední 
plnohodnotný program Klubu 60+ jsme zajistili ještě v březnu, později se o 
restart pokusili v září, ale pak už opět byla tato činnost utlumena. Přesto se 
nám podařilo hned na počátku roku uspořádat na pobočce Špičák 56 akcí pro 
seniory s účastí 655 návštěvníků.  

 
 Velmi nás potěšilo, že i ve složitých protiepidemických opatřeních jsme i 

nadále (už sedmým rokem), mohli  pokračovat ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou a pořádat 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. Ty se 
samozřejmě konat nemohly, ale koncept virtuálních přednášek a vzdáleného 
mentoringu se v daných podmínkách náramně osvědčil. Přihlášení senioři 
sledovali online přednášky, plnili úkoly v podobě testů a čile s námi 
komunikovali. VU3V v České Lípě probíhá v normálních podmínkách už ve 
třech bězích a  v uplynulém roce se jí dohromady účastnilo i s ohledem na 
nestandartní podmínky 42  seniorů, kteří se v pomyslných  lavicích naší 
univerzity sešli celkem 15 x.  
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 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. Samozřejmě i tuto oblast našich aktivit významně 
epidemie poznamenala – pro síť mateřských, základních a středních škol jsme 
uskutečnili pouze 157 akcí s účastí 2 811 účastníků.  

 Na konci školního roku tradiční a oblíbené PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA 
ČTENÁŘE připravené pro každou první třídu v České Lípě se nepodařilo 
realizovat v plném počtu, proto jsme se ve spolupráci se základními školami 
domluvili na náhradních realizacích v září. Bohužel, obvyklý počet pasování, 
který se v jiných letech pohyboval kolem více než dvou desítek, nebyl zcela 
naplněn, realizovalo se jich pouze 17 pro 343 prvňáčků. 

 Mezi realizované akce patřilo několik 
vlastních divadelních představení, dvě 
Kouzelné dílny věnované různým 
rukodělným pracím a  výtvarným 
technikám a rovněž 4 akce pro 
maninky s malými dětmi – jedná se o 
součást projektu Bookstart – velmi 
malé děti se poprvé seznamují 
s knihovnou prostřednictvím 
jednoduchého cvičení s říkankami a 
dílničkami, na které navazuje práce 
s knihou.  

 Jako jedna z mála knihoven jsme na 
počátku března stihli vyhlásit 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 2020 jsme čtenáře roku hledali 
mezi učiteli a učitelkami, kteří 
s knihovnou velmi těsně spolupracují a 
své žáky velmi zdařile vedou ke 
čtenářství a vztahu ke knihovně. Volba 
učitele jako čtenáře roku souvisela 
s připomenutím významného výročí J.A. Komenského. Za účasti starostky 
města Česká Lípa p. Ing. Jitky Volfové a radního pro kulturu města Česká 
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Lípa p. Bc. Michala Prokopa a dalších hostů včetně žáků nominovaných 
učitelů a učitelek byla ocenění Čtenář roku 2020 – učitelka, udělena Mgr. Iloně 
Hurčíkové a Mgr. Haně Bronišové. Součástí vyhlášení Čtenáře roku byl kromě 
předávání odměn a diplomů také doprovodný program, o který se postaral 
ilustrátor dětských knih Adolf Dudek.   

 Vyhlášením čtenáře roku jsme v podstatě ukončili naše předepidemické 
aktivity, na další, jako například Noc s Andersenem, kterou jsme měli 
připravenou  nebo Noc literatury, která byla rovněž do detailu připravena již 
nedošlo. 

 Naopak se podařilo v červenci opět uspořádat PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. 
Tentokrát za velmi přísných hygienických podmínek a víceméně stále 
v otevřeném prostoru se podařilo 
zajistit ve spolupráci s DDM Libertin 
program pro 21 dětských účastníků. 
Pro splnění náročných 
protiepidemických podmínek jsme 
jako místo realizace zvolili pobočku 
Špičák, která byla díky otevřeným 
terasám a přilehlé zahradě pro tuto 
příležitost tím nejvhodnějším 
řešením.  
 

  
 

 V průběhu měsíce ledna a února proběhlo několik přednášek, které byly 
určeny především dospělým návštěvníkům : 

o MÁJ V LEDNU – O Vzácných Exemplářích Máchova Máje Ve Sbírkách VMG 
Česká Lípa (Bc. Jana Fridrichová) 

o O FINANČNÍ STRÁŽI V LUŽICKÝCH HORÁCH (Ing. Jaroslav Beneš) 

o ROK 1920 NA ČESKOLIPSKU (Mgr. Ladislav Smejkal) 

o 5 NEJPOZORUHODNĚJŠÍCH TREKŮ V HIMALÁJÍCH. (Radka Tkáčiková) 
o PRAŽSKÝ CYKLUS: KATEDRÁLA SV. VÍTA (Mgr. Jaroslav Rež) 
o NEZNÁMÁ DOLNÍ LUŽICE (Ing. Jana Vančatová) 

o HISTORIE LYŽOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH (PaedDr. Jan Luštinec) 
o FRÝDLANT – Nejstarší Hradní Muzeum Ve Střední Evropě (Phdr. 

J.Pavlíková) 

o ZLATÝ TROJÚHELNÍK – THAJSKO A LAOS (Danky Šárkové) 
o BUDYŠÍN – TISÍCILETÉ MĚSTO NAD SPRÉVOU (Mgr. Jaroslav Rež) 
o O ČETNÍCÍCH A ČETNICKÝCH HUMORESKÁCH(Judr.Michal Dlouhý, Phd.)  
o TO BYLA PĚKNÁ VĚC: LUŽICKOSRBSKÁ GYMNÁZIA V 

ČESKOSLOVENSKU (1945-1950) (Ing. Jana Vančatová) 
 

https://tritius.knihovna-cl.cz/Katalog/detail/376516?search=1961b9f5-a109-4c29-9a30-f0838fc22584&si=16
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 Na počátku roku  se uskutečnily VÝSTAVY: 

o Přepisovat a šířit výslovně zakázáno!  
(Český literární samizdat 1949–1989, výstava Ústavu pro českou 
literaturu  AV ČR) 

o Pozor, v knihovně je kocour! Výstava ilustrací ze stejnojmenné 
knihy Kláry Smolíkové 

o Další naplánované výstavy byly zrušeny  
 Tradiční Vítání občánků – slavnostní zápis nově narozených občanů města 

do pamětní knihy, jehož se naše knihovna pravidelně již několik let účastní a 
propaguje tak  své služby, proběhlo s ohledem na koronavirus jen 3x.  

 Jako velmi perspektivní jsme zahájili spolupráci s Pedagogicko-
psychologickou poradnou, pod jejímž vedením se v knihovně na Špičáku 
uskutečnil 9x Klub zvídavých dětí, pro které jsme připravovali různé aktivity, 
čtenářské dílny apod. Úspěšně  rozběhnutý projekt byl opět přerušen. 
 
 

 

5.4. REGIONÁLNÍ FUNKCE 
 

5.4.1. Síť obsluhovaných knihoven – situace a změny 
 
Regionální služby na okrese Česká Lípa byly v průběhu roku 2020 poskytovány 
44 veřejným knihovnám a jejich pobočkám.  
 
V roce 2020 byla knihovna v Kravařích většinu roku zavřena, a to nejen vlivem 
protiepidemických opatření, ale i z rozhodnutí zřizovatele. Nejprve probíhala 
částečná rekonstrukce prostor (výměna oken, podlahy, malování). V lednu a 
únoru byla  provedena v knihovně aktualizace a revize fondu. Knihy byly nově 
označeny, přebaleny a  postaveny do regálu. Následovala instalace nové 
audiovizuální a IT techniky, která byla pořízena z dotace VISK 3. Toto si vyžádalo 
i změnu v uspořádání půjčovny. Knihovna byla přes rok zavřená a  znovu se pro 
veřejnost otevřela v září 2020.  
V místní knihovně Dubá byl nakoupen nový nábytek a vytvořeno nové oddělení 
dětské literatury. Ve Slunečné nastoupila nová knihovnice, která provedla 
aktualizaci fondu, všechny knihy přelepila a nově obalila. Prostor knihovny byl 
navíc vybaven novými regály a i díky tomu se knihovna dostala na zcela novou 
kvalitativní úroveň. Na jaře roku 2020 byl vyhlášen čtvrtý ročník soutěže Knihovna 
Libereckého kraje a samotné posuzování, hodnocení a nominace proběhlo 
v období letních měsíců. Za okres Česká Lípa byly pověřenou knihovnou 
nominovány knihovny v Dubé, Svoru a Žandově. Liberecký kraj nakonec rozhodl 
takto: https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-oceni-vyherce-souteze-o-nejlepsi-
knihovny-v-regionu-n1086237.htm  
Slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších knihoven se mělo uskutečnit v prosinci 
2020 na Setkání knihovníků Libereckého kraje, které se bohužel,  s ohledem na 
pandemii, neuskutečnilo. Vítězné knihovny  přesto obdržely finanční odměnu ve 
výši 10 000,-Kč. Držitelem ocenění Knihovna Libereckého kraje roku 2020 za 
okres Česká Lípa se stala Místní knihovna Žandov, která navíc byla za Liberecký 

https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-oceni-vyherce-souteze-o-nejlepsi-knihovny-v-regionu-n1086237.htm
https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-oceni-vyherce-souteze-o-nejlepsi-knihovny-v-regionu-n1086237.htm


 
 

 Městská knihovna Česká Lípa, 
příspěvková organizace 

 
 

21 

 

kraj nominována do celostátního kola Knihovna roku. Slavnostní ceremoniál 
v Zrcadlové kapli v pražském Klementinu spojený s předáním cen Knihovna roku 
byl přesunut na rok 2021, opět z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. 
 

Žandov www.zandov.knihovna.info 

    
Dubá  http://www.knihovnaduba.webk.cz/     Slunečná https://slunecna.knihovna.info/ 

Svor  www.svor.knihovna.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zandov.knihovna.info/
http://www.knihovnaduba.webk.cz/
https://slunecna.knihovna.info/
http://www.svor.knihovna.info/
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K 31. 12. 2020 byla síť veřejných knihoven okresu Česká Lípa tvořena sedmi 
profesionálními knihovnami se dvěma pobočkami, 34 neprofesionálními 
knihovnami s jednou pobočkou a jednou knihovnou pověřenou regionálními 
funkcemi se čtyřmi pobočkami. 

26 neprofesionálních knihoven pracuje  v programu Tritius REKS, 3 
neprofesionální knihovny v samostatném programu Clavius a pouze  5 
neprofesionálních knihoven s 1 pobočkou není  automatizováno.  
Z profesionálních knihoven na Českolipsku využívají 4 knihovny systém Clavius, 
2 knihovny pracují v systému KP SYS a 1 knihovna pověřená výkonem RF 
využívá rovněž AKS Tritius. 
 

Personálně jsou regionální služby na okrese Česká Lípa zajištěny stejně jako 
v minulých obdobích 2,5 přepočtenými pracovníky. 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 22 knihoven. 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.).  

 
5.4.2. Plnění základních standardů pro výkon RF 

 
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy   
V rámci této služby bylo obslouženo 45 veřejných knihoven okresu. Pracovnice 
regionálního oddělení (RO) zaevidovaly 163 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 2020 se konzultace týkaly hlavně statistik, knihovnictví obecně a 
případně přípravami projektů do programu VISK3. Ve sledovaném roce se 
jednalo o pomoc se  3 projekty, které byly obcemi předloženy do programu VISK 
3 a zpracování projektu, který předložila samotná MK Česká Lípa na získání další 
podpory knihovního systému Tritius REKS.  
Při metodických návštěvách (v roce 2020 jich bylo uskutečněno 151 při 61 
výjezdových dnech) jsou dodávány samozřejmě nové knihy a knihy z výměnných 
fondů, které se v automatizovaných knihovnách stahují do paměti počítačů 
v jednotlivých knihoven. Počet metodických návštěv na jednu knihovnu dosáhl 
čísla 2,48,  počet konzultací pak 3,62. 

Statistika knihovnických činností   
Statistické výkazy byly zpracovány pro 45 veřejných knihoven okresu Česká Lípa, 
počet zpracovaných statistických výkazů pak dosáhl počtu 49 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 NIPOS, do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Počet 
zpracovaných výkazů na metodika: 24,5. 
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Vzdělávání knihovníků, porady  
S ohledem na koronavirovou pandemii se většina plánovaných akcí nekonala a 
ze stejného důvodu se neuskutečnily naše obvyklé vzdělávací aktivity – oblíbené 
exkurze do knihoven nebo aktiv knihovníků Českolipska. 

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 
Výměnný fond Městské knihovny v České Lípě má 25 979 svazků. Přírůstek za 
rok 2020 dosáhl 1 137 svazků. Roční úbytek činil 616 svazků. Dotace na nákup 
knih do VF činila 241 979,66 Kč, skutečná hodnota nových knih dosáhla částky 
365 784 Kč, sleva pak činila 123 804,34 Kč (33,85%). 
V roce 2020 výměnné soubory na okrese Česká Lípa využívalo 37 knihoven. 
Celkem regionální oddělení distribuovalo 87 souborů, které obsahovaly 5867 
svazků. Na jednu obslouženou knihovnu tak v průměru připadlo 2,35 soubory 
s 158,60 knihami.  
6 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, vracené knihy 
pracovnice metodického oddělení kontrolují a podle potřeby nově přebalují, aby 
cirkulovaly čisté, co nejlépe chráněné a nepoškozené. 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 2020, dosáhla částky 1 489 828,90 Kč,  což  je 40 265,65 
Kč na jednu obslouženou knihovnu. Do výměnných fondů se na okrese Česká 
Lípa nezahrnují knihy nakoupené z prostředků obcí. Ty se po akvizici a 
zpracování dovezou do příslušné knihovny natrvalo. 
 
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu   
S aktualizací, odpisy fondu, revizí a případně stavěním fondu pomohly pracovnice 
regionálního oddělení v Kravařích, Holanech, Dobranově a v Mařenicích. Celkem 
bylo  zrevidováno 10 662 svazků. 
Obecní úřad v Mařenicích v roce 2019 knihovnu vybavil novými regály, 
pracovním stolem, stolem pro  uživatele knihovny. V roce 2020 byl koupen 
počítač z dotace VISK3 a knihovna byla plně automatizována a začala využívat 
automatizovaný knihovní systém. Díky AKS Tritius REKS byla připojena do 
regionálního knihovního systému. Všechny knihy byly vloženy do počítače, 
přebaleny a polepeny a knihovna získala zcela novou úroveň. 
 
Místní knihovna  Mařenice       Místní knihovna  Kravaře



 
 

 Městská knihovna Česká Lípa, 
příspěvková organizace 

 

24 

 

 
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 s pobočkou v Postřelné, MěK Kamenický Šenov, MěK Stráž pod 
Ralskem a pobočce MěK Cvikov Lindavě. V roce 2020 to bylo celkově  33 
knihovnám. 
Za rok 2020 bylo na účet MěK Česká Lípa převedeno 731 053,71 Kč z obcí a 
měst regionu Českolipska,  za něž bylo nakoupeno 3 422 svazků. Podstatná část 
knih je nakupována se slevami. Celková hodnota nakoupených knih dosáhla  
1 091 161 Kč, což znamenalo úsporu 33 %. V roce 2020 bylo na jednu 
obslouženou knihovnu nakoupeno 103,70 svazků.  
Většině knihoven se svazky zpracovávají tak, že je mohou okamžitě umístit 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 k serveru MK Česká Lípa. Tyto knihy necirkulují, jsou majetkem obcí a 
zůstávají v příslušných knihovnách natrvalo.  
Celkově se v regionálním oddělení v roce 2020 nakoupilo a zpracovalo i s novými 
knihami do výměnných fondů a dary 5 017 svazků. Celkové náklady na pořízení 
těchto knih dosáhly 973 033,32 Kč, hodnota získaných knih pak dosáhla částky 
1 456 945,00 Kč. To je úspora 33,43%. Někteří knihovníci a knihovnice ovlivňují 
výběr svých novinek a to osobními návštěvami v oddělení regionálních služeb 
nebo na základě posílaných edičních plánů a e-mailové nabídky. Někteří výběr 
nechávají na regionálním oddělení, záleží na domluvě. 

 
Servis výpočetní techniky 
V roce 2020 jsme připojili do knihovního systému Tritius REKS dalších 7 
knihoven. Licence na pořízení systému byly uhrazeny z dotace Ministerstva 
kultury ČR (70% nákladů), částečně pak z dotace na regionální funkce (30%). 
Dotace byla získána díky projektu v dotačním programu Ministerstva kultury VISK 
3. Program jsme ve spolupráci s dodavatelem systému nainstalovali a knihovníky 
zaškolili. Celkem je nyní do Regionálního knihovního systému Tritius REKS 
připojeno 26 knihoven.  
  
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 45 knihoven a rozvezeno bylo 
celkově 9 847 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 2020 ujelo služební auto Městské 
knihovny Č. Lípa pro potřeby regionu 4 844 km. 
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5.4.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou 
 

Webové stránky „pro knihovny“ 
V roce 2020 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  
Pracovnice regionálního oddělení distribuují po okrese různé tiskoviny i časopisy, 
které MěK Česká Lípa  získává od krajské i národní knihovny, případně od 
dalších organizací. Každoročně je knihovnami Českolipska využíváno 
Kalendárium výročí pro příslušný rok  www.knihovnacl.cz/Kalendarium/1520.html. 
Městská knihovna Česká Lípa v roce 2020 aktualizovala a jednotlivé obce vyzvala 
k uzavření nové Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb. 
Důvodem pro tuto administrativu byla především skutečnost,  že se za poslední 
dvě dekády  změnily především technologické nástroje spolupráce a knihovny v 
obcích byly připojeny k automatizovanému regionálnímu knihovnímu systému 
(TRITIUS REKS). Nastal proto čas  dosavadní smlouvu přehodnotit a přistoupit 
k verzi, která pamatuje vedle tradičních oblastí spolupráce na nové nástroje, 
technologie i ochranu osobních dat. Závazky, které ze smlouvy vyplynuly  směřují 
i nadále  především na Městskou knihovnu v České Lípě. 

 
5.4.4. Finanční zajištění regionálních funkcí 

 
Celkový příspěvek Libereckého kraje na zajištění regionálních služeb činil pro rok 
2020 1 575 900 Kč. Na jednu obsluhovanou knihovnu to je 35 020,00 Kč a 
jednoho obyvatele okresu Česká Lípa včetně Jablonného v Podještědí (100 529 
obyvatel celkem k 1.1.2021) pak 15,68 Kč. Na nákup výměnného fondu bylo 
uvolněno 241 979,66 Kč to je 15,36% z celkové dotace. 
V roce 2020 s ohledem na mimořádná protiepidemická nařízení nebyly veřejným 
knihovnám okresu Česká Lípa regionální služby poskytovány plynule. Roční 
výsledky jsou výrazně ovlivněny pandemií COVID – 19, kdy došlo v důsledku 
opatření k opakovanému uzavření knihoven. 
 
PŘEHLED O ČERPÁNÍ DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST K 31.12. 2020: 

Náklady (Kč) Čerpání k 31.12. 2020 

Materiál,pomůcky, režijní náklady 61 060 

Nákup knihovního fondu 241 980 

DHIM 6 489 

plyn,el.energie,benzin 28 342 

Cestovné 2 742 

Servis výp. techniky, apod. 18 100  

Ostatní služby 35 726 

Mzdové náklady  870 000 

Náklady na ZP a SP 294 060 

Sociální náklady 17 401 

CELKEM (Kč) 1 575 900 
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6. PROVOZNĚ-TECHNICKÁ ČINNOST 
 
6.1. ÚDRŽBA A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

 
 Na zrekonstruované pobočce Špičák byly zajištěny veškeré revize a 

kontroly strojů a nového zařízení, byla doplněna nezbytná smluvní 
dokumentace pro povinné revize, servisní prohlídky  a kontroly zařízení 
včetně dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany.  

 Pozornost jsme věnovali rovněž úpravám zeleně kolem celého areálu 
pobočky Špičák,  v závěru roku jsme zajistili i zahradnické úpravy 
přilehlých prostranství neboť některá místa kolem knihovny stále ještě 
připomínala rozsáhlou stavební činnost. 

 V průběhu celého roku jsme rovněž sledovali rekonstrukci prostor v ul. 
Komenského, které budou od roku 2021 sloužit pobočce Lada. Dle potřeby 
jsme upřesňovali požadavky na úpravy prostor, spolupracovali 
s investorem i dodavatelem stavby. 
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 Ve sledovaném období byly na pobočkách Špičák a nově i na Ladech 
vytvořeny podmínky pro pronájem prostor pro uspořádání voleb (celkem 
zde zasedaly 3 volební komise pro 3 okrsky). 
 

 V prostorách knihovny na nám. T.G. Masaryka jsme zajistili  výmalbu části 
prostor půjčoven, novou výmalbou včetně výměny osvětlení byl zkvalitněn 
prostor kanceláří.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hlavní schodiště knihovny na náměstí bylo osazeno novými informačními 
panely.  

 V průběhu dotčeného období byla zajištěna realizace a administrace 
úspěšných projektů, na které jsme získali dotační prostředky z Ministerstva 
kultury ČR za více jak 133 000,- na projekt   modernizaci PC sítě na 
pobočce Špičák, na prohloubení kooperativních knihovních systémů na 
Českolipsku a na projekty, které zpřístupňují mediální a právní databáze.  

 
 

6.2. KONTROLY  
 
 V termínu od 6.2. 2020 do 15.9.2020 proběhla kontrola plnění povinností 

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
stanovených příslušnými zákony. Kontrolu provedla OSSZ Česká Lípa bez 
zjištěných závad. 

 1.10. 2020 proběhla kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Kontrolu provedl svazový inspektor BOZPO Odborového svazu pracovníků 
knihoven, při které nebyly zjištěny žádná závažná pochybení a nedostatky, 
které by ohrožovaly zdraví či život zaměstnanců organizace. 

 Veřejnosprávní kontrola na místě – audit, který prověřil hospodaření a 
nakládání se svěřeným majetkem a finančními prostředky za rok 2019 
proběhl ve dnech 24. – 25.8. 2020 . Veřejnosprávní kontrolu na místě 
provedlo kontrolní oddělení města Česká Lípa a ve všech sledovaných 
oblastech nebyly shledány nedostatky nebo pochybení. 
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6.3. EKONOMICKÉ UKAZATELE 
- PŘEHLED HODPODAŘENÍ 

 
 

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31. 12. 2020 
- PŘÍSPĚVEK MĚSTA  

(dotace na regionální funkce samostatně- viz výše) 

Výdaje (Kč) Čerpání  k  31. 12. 2020 

Materiál 412 935 

Knihy,časopisy 1 137 064 

DDHM 449 340 

el.energie 164 573 

plyn 193 512 

voda 74 902 

benzin 28 083 

teplo pob.Špičák 110 705 

Opravy strojů 4 660 

Opravy budov 58 061 

Cestovné 5 128 

Poštovní +telekomunikační 79 117 

Ostatní služby  842 150 

Stravné 222 901 

Osobní náklady 27 500 

Mzdové náklady 8 922 228 

Náklady na ZP 797 515 

Náklady na SP 2 197 616 

Jiné ost.náklady 24 090 

Příděly do FKSP 177 082 

Repr. fond 8 259 

Odpisy 173 031 

CELKEM (Kč) 16 110 452 

Příjmy (Kč):  

Z hlavní činnosti 382 653 

Ostatní příjmy - nájemné 72 829 

Ostatní příjmy – čerpání fondů 20 000 

Získané granty a dotace na projekty 1 816 091 

Provoz.dotace MěÚ 14 375 000 

CELKEM (Kč) 16 666 573 

Zlepšený výsledek hospodaření (Kč)                  556 121 
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7. ZÁVĚREČNÁ ČÁST 
 
 
7.1. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ROKU 2020 

 
Jak už bylo v úvodu poznamenáno, rok 2020 zůstane navždy zapamatován v 
souvislosti s epidemií koronaviru, kdy nás nové nepoznané onemocnění uvrhlo na 
dlouhé měsíce do neznámé situace, do nejistot a obav z budoucnosti. V době, kdy 
tuto zprávu předkládáme, není zdaleka vyhráno a epidemická situace je stále 
dramatická. Nicméně, s příslibem očkovací vakcíny i dostatku pomůcek pro důsledná 
hygienická opatření můžeme snad s nadějí vyhlížet příští období.  
 
Jestliže v úvodu této zprávy zaznělo poděkování zaměstnancům městské knihovny, 
je  třeba na závěr zmínit Město Česká Lípa a poděkovat také našemu zřizovateli. 
Velmi si vážíme podpory, které se Městské knihovně Česká Lípa dostává, a to nejen 
v rovině morální, ale především v úrovni finančního zabezpečení naší každodenní 
činnosti i provozu. Hluboce si vážíme i pozornosti, která je věnována rozvoji sítě 
našich poboček, na tu další, na Ladech se moc těšíme! Věříme, že tuto podporu 
vrátíme našemu městu v podobě bezchybného knihovního servisu, zajímavých  
kulturních i vzdělávacích projektů a spokojené veřejnosti. 
 
Poděkování zaslouží i řada našich spolupracujících organizací, mezi které patří síť 
mateřských, základních a středních škol a  řada dalších kulturních, vzdělávacích či 
zájmových institucí, s kterými participujeme na společných projektech nebo si 
vyměňujeme zkušenosti a znalosti. Těm všem děkujeme za vzájemnou důvěru, 
podporu a spolupráci, na kterou se budeme těšit i nadále. 

 
 
 
7.2. PŘÍLOHY 

 
PROPAGACE AKCÍ 
Pouze měsíce, kdy byla realizace naplánována i realizována 
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PŘEHLED PROVOZNÍCH OPATŘENÍ ROKU 2020 
 

 K prvnímu uzavření knihovny došlo 13. 3. 2020  - v organizaci byly z tohoto 
důvodu naplánovány náhradní činnosti, zejména jsme předpokládali realizovat 
revizi knihovního fondu, kterou jsme měli dlouhodobě plánovanou na duben. Na 
jednotlivých odděleních a pracovištích byl nastaven individuální pracovní režim 
tak, aby vzájemné kontakty byly omezeny, bylo zajištěno střídání na pracovištích, 
ukládání individuálních úkolů, zdravotní pravidla, apod. Nastavený režim byl 
sjednocen a popsán ve Směrnici, se kterou byli elektronicky seznámeni všichni 
zaměstnanci. 
Ke znovuotevření knihovny došlo 27.4. 2020 - provoz knihovny a jejích poboček 
byl postupně rozšiřován a uvolňován, od 1.6. 2020 knihovna začala opět fungovat 
v plném provozu, včetně sobotního  provozu, pouze akce pro veřejnost byly 
zrušeny. Přes výrazná uvolnění jsme i v této době dbali na dezinfekci prostor, 
početní  omezení uživatelů i režim karantény - vracené knihy se k dalšímu 
půjčování uvolňovaly  až po několika dnech. Na počátku 2. pololetí roku 2020  se 
Městská knihovna navrátila ke svému obvyklému provozu a v průběhu letních 
měsíců byl připraven program pro podzim  - informační lekce pro školy, pasování 
prvňáčků na čtenáře, vzdělávací přednášky a akce Klubu 60+ na pobočce Špičák. 
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 Vzhledem k výrazně se zhoršující epidemické situaci, byly knihovny od 22. 10. 
2020 pro veřejnost opět uzavřeny. Zaměstnancům bylo doporučeno  čerpání 
dovolené, případně náhradního volna, případně OČR.  Přítomným zaměstnancům 
byla uložena náhradní činnost spočívající v údržbě knihovního fondu, databází 
knihovny a  on-line komunikaci s našimi uživateli. Jako další náhradní činnost bylo  
připraveno on-line vzdělávání pořádané ústředními knihovnami. Období, které 
jsme nemohli využít k poskytování našich tradičních  služeb veřejnosti, jsme 
maximálně využili z hlediska osobního rozvoje a vzdělávání, které je nezbytné 
zejména pro nové služby, které se v knihovnách připravují a postupně 
zpřístupňují. 

 Vzhledem k soustavné činnosti, která se zde odehrávala i v době uzavření 
knihoven, jsme  dokázali velmi pružně reagovat na rozhodnutí umožnit 
knihovnám VÝDEJ PŘEDEM OBJEDNANÝCH VÝPŮJČEK A JEJICH VRACENÍ 
PŘES OKÉNKO. Službu, kterou jsme zahájili 23.11. 2020 jsme nikdy 
neposkytovali, nebylo jednoduché se s tímto rychlým rozhodnutím vypořádat, ale 
zájem veřejnosti předčil naše očekávání. Poskytování knihovních služeb (pouze 
online rezervace, objednávky balíčků, odložení na poličce, apod.) tímto způsobem 
klade  neobyčejné nároky na výkon personálu, ale s ohledem na zájem o služby 
knihovny, jsou všechna úskalí tohoto způsobu knihovního servisu nepodstatná. 

 
 3. 12. 2020 došlo natolik k uvolnění, že jsme opět mohli knihovnu otevřít 

k běžnému půjčování. Museli jsme ovšem dodržet významná opatření a limity. 
Ukázalo se, že toto rozhodnutí bylo skutečně jen přechodné, od 28. 12. 2020 byl 
provoz knihoven opět uzavřen, a to až do konce roku, resp. do 1.2. 2021, kdy jsme 
zahájili tzv. bezkontaktní půjčování, ale to je již kapitola roku 2021. 

 

 


