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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 

 
 
 
 
 



   Městská knihovna Česká Lípa, 
příspěvková organizace 

6 

 

 
 

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 3006 
- 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 
- 25 fyzických pracovníků 
- 23,4 přepočtených pracovníků  

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

(hrazeno z dotace Libereckého kraje na regionální funkce) 
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1.4. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE 
 

První měsíce roku 2021 byly podobně jako v ostatních ekonomických, kulturních i 
vzdělávacích oblastech  života naší společnosti dramaticky ovlivněny  omezeními 
způsobenými pandemií onemocněním COVID-19. Pro oblast kultury a naší organizace to 
znamenalo významné omezení činnosti a hledání způsobů, jak toto období překlenout a 
v rámci daných možností najít východiska pro poskytování naší služby. 
V tomto období bylo třeba intenzivně sledovat přijímaná mimořádná protiepidemická 
opatření a služby knihovny těmto opatřením přizpůsobit. Ani v roce 2021 jsme se 
nevyhnuli uzavření našich provozů a naprostému přerušení služeb knihovny. Rok 2021 
jsme tímto opatřením zahájili a doufali, že je to snad již naposledy. Nakonec se tak i 
stalo, jen bylo třeba v průběhu roku  náš provoz trochu modifikovat a standartní služby 
přizpůsobit jednotlivým opatřením. 
Zatímco v prvním měsíci roku bylo třeba zajistit zaměstnancům náhradní činnosti v době 
úplného uzavření, následující období jsme již museli reagovat na možné etapy uvolnění. 
Nejprve jsme připravili a zahájili poskytování tzv. bezkontaktního půjčování a jakmile  
jsme si my i naši uživatelé tuto svéráznou formu půjčování plně osvojili, byl knihovnám 
umožněn ještě svéráznější způsob, tzv. výdej knih přes okénko. Opět jsme stávající 
systém přizpůsobili danému opatření a i v době mrazivých únorových dnů provozovali 
výdejní okénka, intenzivně komunikovali s našimi uživateli a poskytovali rady pro 
využívání knihovny v tomto složitém období. A stejné podmínky v neomezených 
provozních hodinách panovaly i na všech našich pobočkách.   Od poloviny dubna byla 
naštěstí knihovna plně otevřena, avšak i tehdy přitom platila  významná protiepidemická 
opatření a režimová omezení. 
Omezující pravidla a nová situace nás na druhou stranu vyučila v nových způsobech 
práce, prohloubila naše elektronické služby a přivedla k novým aktivitám i službám. 
Bohužel, významného omezení doznaly naše kulturní a vzdělávací aktivity pro veřejnost, 
avšak i přes tuto nepřízeň jsme nakonec realizovali desítky akcí pro školy, dva letní 
příměstské tábory a po prázdninách jsme opět zahájili sérii našich akcí pro veřejnost 
včetně Univerzity 3. věku.  
Uplynulý rok, který byl chudý na naše větší tradiční projekty spojené s náročnou 
přípravou, jsme proto využili k intenzivnímu vzdělávání, které se díky online platformám 
stalo mnohem dostupnějším a velmi efektivním. Chtěla bych proto vyjádřit velké uznání 
všem zaměstnankyním městské knihovny, které se výraznou měrou zapojily do různých 
odborných  kurzů a  e-learningů, které nepochybně zúročí ve své další každodenní praxi. 
Některé naše činnosti se nám v průběhu toho covidového roku vytratily, řada tradičních 
akcí a projektů z našich pracovních kalendářů zmizela. Byly však nahrazeny jinými, 
neméně náročnými úkoly, intenzivním vzděláváním a také nekonečným zastupováním 
neboť ani knihovně se nevyhnuly karantény, izolace, „ošetřovačky“. 
Přes všechna úskalí a složitosti dalšího roku života s epidemií se však podařilo otevřít 
nové prostory sloužící knihovně a opomíjenou pobočku na Ladech přestěhovat do 
rekonstruovaných prostor a vybudovat zde velmi atraktivní, moderní a důstojné zázemí 
pro knihovnu. V tomto ohledu je třeba poděkovat Městu Česká Lípa, které tuto investici 
zajistilo a  od začátku podpořilo.  
Rok 2021 byl dalším rokem plným společenských  výzev a provozních zkoušek, které ne 
vždy byly dle našich představ a přání. Společným úsilím, vzájemnou podporou a 
pochopením jsme úskalí složitého období zvládli a jsme připraveni na snad klidnější 
sezonu.   
  
V České Lípě  15. 2. 2022             PhDr. Dana Kroulíková 
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2. ODBORNÁ ČINNOST 
 
 
2.1. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ UKAZATELE 

 
Knihovní fond k 31.12. 2021 :  

- Celkem 114 121 knihovních jednotek v hodnotě 
23 775 428,50 Kč 

   z toho přírůstků  v roce 2021:  
4 552 knihovních jednotek  - z toho: 
4 113 k.j. bylo koupeno v nákladu 929 064,78 Kč  
(skutečná hodnota nakoupených knih činila 1 379 932,00 Kč / 
výhodnými nákupy jsme dosáhli  slevy – v průměru 33%) 

- 187 titulů periodik v hodnotě  125 220,- Kč 
      
    Počet čtenářů k 31. 12. 2021:  3 203          
                   z toho    609 čtenářů do 15 let    
      
    Počet výpůjček v roce 2021:  183 035 knihovních jednotek  
  
 
    Návštěvnost knihovny  v roce  2021:  119 309 návštěvníků 
                          z toho:   56 544 návštěvníků fyzických 
       62 765 návštěvníků on-line služeb 
                                                  5 537  návštěvníků kult. a vzděl. akcí
    

Vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pořádané       
knihovnou:     279 s  celkovou účastí  5 537 návštěvníků      

 
  Z toho             Pro dospělé                 76  (   928 účastníků)    

Pro děti                     203  (4 609 účastníků)  
   
    Elektronické služby knihovny: 

- Počet návštěv webové stránky : 40 303 návštěvníků 
- Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo 

knihovnu: 41 509 
- Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu 

z prostoru mimo knihovnu: 21 256 
- Počet zobrazených / stažených digitálních dokumentů: 817 
- Počet e-výpůjček e-dokumentů: 888 
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2.2. 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, Excel) 
 Zajišťujeme přístup k internetu, Wi-Fi 
 K dispozici přístup k databázím ASPI, Anopress, PressReader) 
 Elektronické služby (On-line katalog, Konto čtenáře, Rezervační 

služba, e-knihy) 
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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. 

 Díky omezování, případně uzavírání standardního provozu jsme museli 
prohloubit a propracovat naše elektronické služby, nově jsme umožnili 
nové předregistrace do knihovny a platby převodem, vytvořili jsme 
jednoduché návody jak si knihy a další dokumenty vyhledávat, objednávat, 
jak se do knihovny přihlásit ap. Všechny tyto návody jsme zveřejnili na 
našem webu www.knihovna-cl.cz . 

 

https://www.tritius.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.knihovna-cl.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2FCmeE1HAgvI93etbkFN4pq72gRvaFiO_E-T09wYDVBkdQ6RJTUd0whyE&h=AT393DVoDZkYrghFQpXdqLbq8MczloJ8eKdmyXlgfE0Xe246KEhMPx0Pok_Pt8JGGHrQP7TYPjJCKWZAvh25fiPACS7w_T8klne8CE0zHpx1Fjp3D7DRWV79RJKeMdrhXncE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT31OV6j4QXERyzSGLfpFD1kNOnybQcqHD_JeHGQc4eftqrthm-QHU_QpAb_HRVDxOQ6gd4P7_BRRfLEMA2fqUw40t_ETPsBla1vUeq8sY5SP_EpySg1XhUpochaKkzwymQkSdiBKhzYIsOn9LruBB8Un5j4LD1K-I-KZmTTQrr00udm8LqbI1RuVlrM3trXFxInLWc
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 Právě elektronické služby knihovny byly stěžejní při zvládání provozu 
knihovny při respektování protiepidemických opatření. Hned první 
měsíce roku 2021 prověřily míru naší přizpůsobivosti a schopnosti 
pružně reagovat na složité podmínky. Nejprve jsme připravili a 
zahájili poskytování tzv. bezkontaktního půjčování – naši uživatelé si 
s přesném harmonogramu vyzvedávali předem připravené 
objednávky, což znamenalo velmi důslednou činnost, zajištění 
fungování call centra pro vysvětlování objednávkového režimu a 
rezervačního systému a v neposlední řadě technologické nastavení 
automatizovaného knihovního  systému. Jakmile jsme si my i naši 
uživatelé toto bezkontaktní půjčování plně osvojili, byl knihovnám 
umožněn tzv. výdej knih přes okénko. Opět jsme stávající systém 
přizpůsobili danému opatření a i v době mrazivých únorových dnů 
provozovali výdejní okénka, intenzivně komunikovali s našimi 
uživateli a poskytovali rady pro využívání knihovny v tomto složitém 
období. Stejné podmínky v neomezených provozních hodinách 
panovaly i na všech našich pobočkách.  

 Běžným standardem byla i nadále 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 i 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 2021 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.). 



   Městská knihovna Česká Lípa, 
příspěvková organizace 

13 

 

K dispozici byla rovněž databáze ASPI - elektronická sbírka zákonů.  
 Úplně nově jsme veřejnosti nabídli databázi tisku PressReader, díky které 

uživatelé mohou číst noviny a časopisy z celého světa. V databázi jsou 
také české tituly – Mladá fronta Dnes, Respekt, Ekonom a další. Využívat 
tuto službu mohou uživatelé na počítačích v hlavní budově Městské 
knihovny nebo na vlastním  zařízení (telefon, tablet), kterým se přihlásí do 
wifi sítě v čítárně knihovny. Tento způsob umožňuje stažení dokumentu do 
vlastního zařízení a číst potom lze i později doma. Přístup k databázi 
získala knihovna díky dotační účasti v konsorciu knihoven a dle prvních 
ohlasů a počtu zobrazených / stažených digitálních dokumentů 
v uplynulém roce to byla správná iniciativa.  

 Nadále knihovna utvářela a aktualizovala vlastní  speciální Databáze 
regionální autority (databáze regionálních osobností a událostí) je 
tvořena a excerpována z fondu regionální literatury i dalších dostupných 
materiálů a obsahuje 2 117 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 27 046 záznamů.  

 Od roku 2020 je knihovna součástí Centrálního portálu knihoven, který 
funguje pod názvem Knihovny.cz. Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný 
přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, 
odkudkoliv a kdykoliv.  
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Na portálu lze 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. 

 A již druhým rokem jsme měli 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). 

 Jak už bylo výše uvedeno, nedílnou součástí elektronických služeb 
knihovny je byla standartní možnost  rezervace půjčených knih, ke které se 
přidala služba „odložení na poličce“ – jedná se o výběr knih 
prostřednictvím online katalogu, které si  čtenáři (pomocí tlačítka Získej) 
nechávají připravit a dle potřeby  vyzvedávají. Především tato služba se 
ukázala jako zásadní při omezeném provozu knihoven, kdy bylo možné 
půjčovat tzv. přes okénko nebo tzv. bezkontaktně. 

 Ve složitém období omezených služeb  výborně zafungoval i tzv. Expres 
balíček - čtenáři jen upřesnili své čtenářské zájmy a personál knihovny již 
připravil knižní soubor na objednání k vyzvednutí. Čtenáři si předem 
vyplnili on-line dotazník se specifikací výběru a pak jen knihy vyzvedli bez 
dalšího zdržení. Nabídka Expresního balíčku je stále umístěna na webu 
knihovny hned v záhlaví, v těsné blízkosti vyhledávání v on-line katalogu. 
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 V rámci elektronických služeb musíme samozřejmě zmínit půjčování 

elektronický knih, případně i čteček-knih. Význam půjčování e-knih se 
plně projevil v době omezeného provozu, kdy e-výpůjčka je prostřednictvím 
našeho online katalogu k dispozici v režimu 24/7, tj. nonstop sedm dní v 
týdnu. 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. 

 Další nabídku našich výpůjčních služeb tvořily  deskové hry a tematické 
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.  
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 Knihovna s úspěchem i v roce 2021 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 2021  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 5 projektů, celkem za 1 874 000 tis. 

- Z grantového programu  Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační 
služby knihoven byl podpořen projekt „Stabilní a bezpečný regionální 
systém v MK Česká Lípa“ určený  na pořízení nového serveru a dalších 
doplňujících SW i HW řešení pro zálohování a zabezpečení celého 
systému sítě. Na tento projekt jsme získali 210 000,- Kč. Dalším 
podpořeným projektem v tomto dotačním titulu MK CR bylo rozšíření 
automatizovaného knihovního systému Tritius REKS o moduly pro 
připojení dalších knihoven Českolipska ve výši 21 000,-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 a 
podobně podpořený byl i přístup do databáze Pressreader v hodnotě 
31000 Kč. 

- 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 1 575 900,-Kč (jedná se 
100% podporu bez spoluúčasti) – získáno a předmět projektu 
prezentován v samostatné kapitole. 
 

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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 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. 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 byly pravidelně a intenzivně aktualizované webové stránky 
knihovny a aktivní profil knihovny  na Facebooku. 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. 

 V roce 2021 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 nebo 
omezeného provozu se těchto seminářů díky online platformám mohla 
účastnit většina  zaměstnanců knihovny: 

- Pedagogické minimum pro knihovníky 
- Knihovnické minimum /inovační kurz 
- Cyklus školení v oblasti ICT a VT v KVK Liberec 
- Knihovnická dílna  

http://skip.nkp.cz/index.htm
https://www.facebook.com/Městská-knihovna-Česká-Lípa-333560351916/
http://www.knihovna-cl.cz/
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- Knihovny online 
- Práce s informacemi 
- Informace z státní a veřejné samosprávy – práce s inf. zdroji 
- Zdravotní gramotnost – práce s informačními zdroji ve zdravotnictví 
- Programy pro online komunikaci 
- Rozvoj digitálních kompetencí 
- Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami 
- Čtení – cesta ke vzdělání 
- Čtení s porozuměním 
- Konference Kam kráčíš knihovnictví 
- Komunitní knihovnou krok po kroku 
- Centrální portál knihoven 
- Knihovny a spolupráce s MAS 
- Udržitelnost knihoven 
- Nová škola – burza nápadů 
- Online prezentace databází ASPI, Anopress, PressReader¨ 

 
 I přes celkovou nepřízeň roku 2021 způsobenou pokračující epidemií a s ní 

souvisejícími omezujícími opatřeními, lze uzavřít tuto kapitolu závěrem, že 
městská knihovna téměř nepřetržitě plnila své funkce a i ve ztížených 
podmínkách zajišťovala služby s maximálním komfortem a péčí věnovanou 
svým uživatelům. I přes občasnou personální krizi způsobenou zvýšenou 
pracovní neschopností jsme zajišťovali plnohodnotný provoz našich 
poboček a co víc, v jarních měsících v době vrcholící epidemie jsme 
připravili k otevření novou pobočku na Ladech v ulici Komenského, což 
obnášelo vybavení nových prostor kompletně novým mobiliářem, 
přestěhování ze stávajících prostor, jejich bezchybné předání provozovateli 
a následné úpravy nových prostor k otevření. Tomu nakonec došlo 1. 
července 2021 a tato pobočka hned  od prvního provozního dne získává 
na popularitě a co nás těší nejvíce, nové čtenáře. Jen od svého otevření do 
konce roku se do této pobočky přihlásilo na 150 zcela nových  uživatelů! 
Rozmach zdejší činnosti nastal pak zejména po zahájení školního roku, 
kdy se zde pro blízkou školu uspořádalo téměř 30 informačních lekcí a 
besed a stranou nezůstaly ani pořady pro dospělé.  
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Interiér pobočky Lada 
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2.3. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 

 Kulturní a vzdělávací činnost tvoří nedílnou součást aktivit knihovny, jejímž 
cílem je prohlubovat vzdělávací a kulturní nabídku ve městě a přispívat tak 
k pozitivnímu využití volného času různých věkových a sociálních skupin. 
Bohužel, uplynulý rok spojený se zaváděním  protiepidemických opatření nám 
znemožnil v plné míře pořádat a realizovat  tematické přednášky, literární 
besedy, autorská setkání či informační  lekce pro síť základních a středních 
škol. Přestože celá řada těchto aktivit vzala v roce 2021 za své, z našich diářů 
vypadly především velké projekty jako je Noc s Andersenem nebo Den pro 
dětskou knihu aj., nakonec především ve druhé polovině roku a v jeho závěru 
jsme mohli přikročit k pravidelnému programu. I když počáteční návštěvnost 
byla ze strany veřejnosti opravdu skromná a opatrná, zdá se, že veřejnost se 
postupně vrací. 

 I přes významné  omezení provozu zejména v první polovině roku 2021 
jsme v uplynulém roce uskutečnili celkem 279 akcí, jichž se zúčastnilo   
5 537 návštěvníků. 

 Jako zcela první se obnovily akce pro děti a mládež, tedy zejména spolupráce 
se školami, které hned jak to bylo možné, přicházely do knihovny na naše 
informační lekce, besedy a divadélka. Hned v září, na počátku nového 
školního roku proběhla pasování prvňáčků na čtenáře, následovaly pak 
informační lekce pro střední školy a celá řada tematických pořadů pro různé 
ročníky a tipy škol. Nakonec se pro síť mateřských, základních a středních 
škol uskutečnilo 192 akcí pro 3 964 školáků. 

 Díky spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií se knihovna připojila ke Dni 
zvířat a náš stánek v muzeu navštívilo více než 600 návštěvníků.  

 A díky spolupráci s DDM Libertin knihovna uspořádala  příměstský tábor, 
který dokonce i v přísných podmínkách zajistila ve dvou termínech. Pro 
splnění náročných protiepidemických podmínek jsme jako místo realizace 
zvolili pobočku Špičák, která byla díky otevřeným terasám a přilehlé zahradě 
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pro tuto příležitost opět tím nejvhodnějším řešením. V obou termínech se 
příměstského tábora zúčastnila vždy 20 dětí a knihovna zajistila kompletní 
celotýdenní program. 
 

 I přes složité období probíhala i nadále spolupráce s Pedagogicko-
psychologickou poradnou, pod jejímž vedením se v knihovně na Špičáku 
scházel Klub zvídavých dětí, pro které jsme připravovali různé aktivity, 
čtenářské dílny apod.  

 A jakmile opatření dovolila, probíhalo v pravidelných termínech i během 
letních prázdnin tradiční Vítání občánků – slavnostní zápis nově narozených 
občanů města do pamětní knihy, jehož se naše knihovna pravidelně již několik 
let účastní. Ze strany knihovny se jedná o částečné naplňování projektu 
Bookstart – S knížkou do života, které ve svém prostředí doplňuje programy 
pro rodiče s dětmi. Tyto však s ohledem na epidemii nebyly do konce roku 
2021 realizovány.  

 Ve druhé polovině roku se tzv. rozběhl i Klub 60+, zejména pak oblíbená 
cvičení  a mozkový jogging,  která probíhají zejména na pobočce Špičák.  

 S aktivitami pro seniory se připojila i nová pobočka na Ladech, kde se 
odehrávají zejména oblíbené mozkohrátky a konečně, poprázdninové 
rozvolnění znamenalo i opětovné zahájení Virtuální univerzity 3. věku, do 
které bylo přihlášeno 40 účastníků, kteří se sešli celkem 13x. Jen doplňujeme, 
že VU3V probíhá na základě spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou a 
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. VU3V v České Lípě probíhá 
v normálních podmínkách už ve třech bězích. 

 Akce pro seniory i v tomto krátkém zejména podzimním období dosáhly 
počtu 60 s účastí téměř 700 návštěvníků. 

 Konečně po více než roce se mohla také uskutečnit Noc literatury - čtenářský 
happening, který proběhl ve spolupráci s Českými centry. Paralelně na 4 
místech České Lípy se četly novinky současné evropské literatury, tentokrát to 
bylo na Radnici, v Unionce, v klubu U bílýho černocha a samozřejmě v 
knihovně . Akce probíhala ve stejném čase a formátu v různých městech a 
v desítkách  knihoven.  Poslední ročník této akce přilákal  na 120 návštěvníků. 
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 V době od září do prosince roku 2021, kdy šlo s ohledem na rozvolnění 

protiepidemických opatření realizovat menší akce, uskutečnilo se v knihovně 
několik přednášek, které byly určeny širší veřejnosti : 

o NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE (Milan Zacha Kučera) 
o RUŠTÍ LEGIONÁŘI A BOJ O PODOBU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 

            (Mgr. Jan Hnělička a Václav Kříček) 
o ZPÁTKY DO BANÁTU ZKRATKOU PŘES SUBTROPY (Ondřej Landa) 
o HRDINOVÉ OD TOBRUKU (Mgr. Jan Hnělička) 
o INSPIRACE DANIELY FISCHEROVÉ (Autorské čtení, beseda s autorkou)  
o ISRAEL - SAR-EL (Mirka Kadlecová) 
o TAJEMNÁ BARMA (Pavla Bičíková) 
o VIA SACRA: SAKRÁLNÍ PAMÁTKY HORNÍ LUŽICE (Ing. Jana 

Vančatová)  
o ODHALENÝ   VESMÍR (Milan  Zigo) 
o RÉUNION PO DIAGONÁLE (Tomáš Šulc) 
o VIA SACRA: SAKRÁLNÍ PAMÁTKY DOLNÍ LUŽICE (Ing. Jana 

Vančatová) 
o TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH KLÁŠTERŮ – HRAD A HRADČANY (Josef P. 

Snětivý)  
 

 V roce 2021  se uskutečnily VÝSTAVY: 
o KNIHY V DOBĚ PANOVÁNÍ RUDOLFA II. (Náhled do života českých 

zemí v době rozmachu knihtisku, počtu vydaných knih, jejich tematické 
i literární rozmanitosti) 

o 30 LET VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU ČESKOLIPSKA A 30 ROČNÍKŮ 
SBORNÍKU BEZDĚZ (Výstava prezentující aktivity českolipského 
spolku, jehož vlastivědná činnost navazuje na historickou tradici od 
sklonku 19. století) 

 
 



   Městská knihovna Česká Lípa, 
příspěvková organizace 

23 

 

 

2.4. REGIONÁLNÍ FUNKCE 
 

2.4.1. Síť obsluhovaných knihoven – situace a změny 
 
Regionální služby na okrese Česká Lípa byly v průběhu roku 2021 poskytovány 
45 veřejným knihovnám a jejich pobočkám.  
V roce 2021 se změnilo personální obsazení v několika 
neprofesionálních knihovnách a to v Žandově, Mařenicích, na Bezdězu a ve 
Velkém Valtinově. Je velkou škodou, že stávající knihovnice v Žandově 
nastoupila po ukončení mateřské dovolené do nového zaměstnání, v němž 
nebude mít čas na všechny aktivity, které v knihovně konala. Knihovna v Žandově 
totiž získala v roce 2020 titul Nejlepší knihovna Libereckého kraje a navíc byla za 
Liberecký kraj nominována do celostátního kola Knihovna roku. Nová knihovnice 
nastoupila po letních prázdninách a věříme, že úspěšně naváže na dosavadní 
vysokou úroveň zdejších knihovnických služeb. 
 

www.zandov.knihovna.info 

 
K 31. 12. 2021 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. 
29 neprofesionálních knihoven pracuje  v programu Tritius REKS, a pouze 5 
neprofesionálních knihoven s 1 pobočkou není  automatizováno. Z 
profesionálních knihoven na Českolipsku používají 3 knihovny systém Clavius, 2 
knihovny pracují v systému KP SYS a 1 knihovna využívá program Tritius. 
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 22,5 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.).  

http://www.zandov.knihovna.info/
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2.4.2. 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 184 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 2021 se konzultace týkaly hlavně statistik, knihovnictví obecně a 
případně přípravami projektů do programu VISK3.  
Při metodických návštěvách (v roce 2021 jich bylo uskutečněno 215 při 39 
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 4,77,  počet konzultací pak 4,09. 

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. 
 
Vzdělávání knihovníků, porady  
V roce 2021 se nekonaly naše obvyklé vzdělávací aktivity – oblíbené exkurze do 
knihoven nebo aktiv knihovníků Českolipska. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 
přešly tři knihovny na AKS Tritius REKS, věnovaly se pracovnice regionálního 
oddělení proškolení knihovnic v tomto programu. Zaškolena byla i nová 
knihovnice v Žandově. 

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 
Výměnný fond Městské knihovny v České Lípě má 26 460 svazků. Přírůstek za 
rok 2021 dosáhl 1 210 svazků. Roční úbytek činil 729 svazků. Dotace na nákup 
knih do VF činila 270 014,16 Kč, skutečná hodnota nových knih dosáhla částky 
402 573,- Kč, sleva pak činila 132 558,84 Kč (32,93%). 
V roce 2021 výměnné soubory na okrese Česká Lípa využívalo 37 knihoven. 
Celkem regionální oddělení distribuovalo 119 souborů, které obsahovaly 9 549 
svazků. Na jednu obslouženou knihovnu tak v průměru připadlo 3,22 soubory 
s 258,08 knihami.  
9 neprofesionálních knihoven nebo poboček 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.  
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Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu   
S aktualizací, odpisy fondu, revizí a případně stavěním fondu pomohly pracovnice 
regionálního oddělení v Kravařích a v Polevsku. V knihovně v Kravařích bylo 
zrevidováno 3720 svazků. V Polevsku byl vložen fond do počítače a díky AKS 
Tritius REKS se knihovna připojila do regionálního knihovního systému a tím 
získala zcela novou úroveň. 
 
Kravaře             Polevsko 

http://www.knihovnakravare.wz.cz/   https://polevsko.knihovna.info 

 
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 2021 to bylo celkově  32 
knihovnám. 
Za rok 2020 bylo na účet MěK Česká Lípa převedeno 712 116,01 Kč z obcí a 
měst regionu Českolipska,  za něž bylo nakoupeno 3 221 svazků. Podstatná část 
knih je nakupována se slevami. Celková hodnota nakoupených knih dosáhla  
1 063 011,-Kč, což znamenalo úsporu 33 %. V roce 2021 bylo na jednu 
obslouženou knihovnu nakoupeno 100,66 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 2021 nakoupilo a zpracovalo i s novými 
knihami do výměnných fondů a dary 4 431 svazků. Celkové náklady na pořízení 
těchto knih dosáhly 982 130,17 Kč, hodnota získaných knih pak dosáhla částky 
1 465 584,-Kč. To je úspora 32,99%. 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. 

http://www.knihovnakravare.wz.cz/
https://polevsko.knihovna.info/
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Servis výpočetní techniky 
V roce 2021 jsme připojili do knihovního systému Tritius REKS další 3 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 29 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 12 770 
svazků.  

 
2.4.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou 

 
Webové stránky „pro knihovny“ 
V roce 2021 regionální oddělení MěK Česká Lípa nadále pracovalo na editaci 
jednoduchých webových stránek pro 26 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. 

 

2.4.4. Finanční zajištění regionálních funkcí 
 

Celkový příspěvek Libereckého kraje na zajištění regionálních služeb činil pro rok 
2021 1 575 900 Kč. Na jednu obsluhovanou knihovnu to je 35 020,00 Kč a 
jednoho obyvatele okresu Česká Lípa včetně Jablonného v Podještědí (109 072 
obyvatel celkem k 1.1.2022) pak 14,45 Kč. Na nákup výměnného fondu bylo 
uvolněno 270 000,-Kč to je 17,13% z celkové dotace. 
V roce 2021 i přes mimořádná protiepidemická nařízení byly veřejným knihovnám 
okresu Česká Lípa regionální služby poskytovány plynule.  
 
PŘEHLED O ČERPÁNÍ DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST K 31.12. 2021: 

Náklady (Kč) Čerpání k 31.12. 2021 

Materiál,pomůcky, režijní náklady 47 690 

Nákup knihovního fondu 270 014 

DHIM 0 

plyn,el.energie 22 938 

Cestovné 1 000 

Servis výp. techniky, apod. 12 681  

Ostatní služby 39 194 

Mzdové náklady  870 000 

Náklady na ZP a SP 294 982 

Sociální náklady 17 401 

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

 
 Ve zrekonstruovaných prostorách v ulici Komenského 3006, které nám 

byly předány, jsme zajistili instalaci nového vybavení, prostory nové 
knihovny jsme vybavili novými knihovními regály, kuchyňkou, výpůjčním 
pultem, sedacím nábytkem, stoly, židlemi, apod. Součástí vybavení byla i 
instalace nezbytné výpočetní techniky včetně promítací techniky a celé 
řady herních prvků a doplňků. Zajištěn byl  elektronický zabezpečovací 
systém, pobočka byla rovněž připojena k internetu a vybavena WiFi.  

 V nových prostorách pobočky na Ladech jsme zajistili požadované revize a 
požární dokumentaci včetně PP směrnic.    

 Po přestěhování do nového jsme k předání připravili původní prostory 
pobočky v Komenského čp. 2989 

 Pozornost jsme věnovali rovněž pravidelným úpravám zeleně kolem 
celého areálu pobočky Špičák. 

 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 průběhu dotčeného období byla zajištěna realizace a administrace 
úspěšných projektů, na které jsme získali dotační prostředky z Ministerstva 
kultury ČR na projekt   modernizaci PC sítě knihovny (zejména výměna 
serveru a systému pro zvýšení bezpečnosti sítě), na prohloubení 
kooperativních knihovních systémů na Českolipsku a na projekty, které 
zpřístupňují mediální a právní databáze.  

 
 

3.2. KONTROLY  
 
 V termínu od 8.2. do 9.2.2021 proběhla kontrola plateb pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 
pojistného. Kontrolu provedla VZP, pracoviště Česká Lípa za období 1.4. 
2017 až 31.12.2020 bez zjištěných závad. 

 4.11. 2021  proběhla kontrola plnění povinností stanovených mimořádným 
opatřením MZDR, kontrolu provedlo pracoviště Krajské hygienické stanice 
Libereckého kraje  bez zjištěných závad. 

 Veřejnosprávní kontrola na místě – audit, který prověřil hospodaření a 
nakládání se svěřeným majetkem a finančními prostředky za rok 2020 
proběhla dne 2.9. 2021. Veřejnosprávní kontrolu na místě provedlo 
kontrolní oddělení města Česká Lípa a ve všech sledovaných oblastech  
nebyly shledány zásadní nedostatky . 
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3.3. EKONOMICKÉ UKAZATELE 

- PŘEHLED HODPODAŘENÍ 
 

 

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31. 12. 2021 
- PŘÍSPĚVEK MĚSTA  

(dotace na regionální funkce samostatně - viz výše) 

Výdaje (Kč) Čerpání  k  31. 12. 2021 

Materiál 422 051,63 

Knihy,časopisy 1 323 854,26 

DDHM 624 009,09 

el.energie 157 420,92 

plyn 102 373,11 

voda 40 105,90 

benzin 19 647,02 

teplo pob.Špičák 107 765,63 

Opravy strojů 11 632,54 

Opravy budov 5 151,00 

Cestovné 13 587,00 

Poštovní +telekomunikační 78 143,82 

Ostatní služby 869 658,77 

Stravné 243 530,00 

Osobní náklady 32 820,00 

Mzdové náklady 9 076 806,00 

Náklady na ZP 812 770,00 

Náklady na SP 2 232 359,00 

Jiné ost.náklady 24 760,00 

Příděly do FKSP 182 704,00 

Repr. fond 16 473,00 

Odpisy 80 564,00 

CELKEM (Kč) 16 478 186,69 

Příjmy (Kč):  

Z hlavní činnosti 311 009,75 

Ostatní příjmy - nájemné 96 578,10 

Ostatní příjmy – čerpání fondů 606 865,01 

Získané granty a dotace na projekty 1 598 650,00 

Provoz.dotace MěÚ 14 419 000,00 

CELKEM (Kč) 17 032 102,86 

Zlepšený výsledek hospodaření (Kč)            553 916,17 
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4. ZÁVĚREČNÁ ČÁST 
 
4.1. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ROKU 2021 

 
Jak už bylo několikrát uvedeno, podobně jako předcházející období, bylo i pro rok 
2021  charakteristické  složité pandemické zatížení. Po celý rok působení naší 
organizace komplikovala mimořádná opatření, která byla postupně uváděna nejen do 
naší praxe. Jestliže jsme se v prvním roce epidemie museli vyrovnávat s dlouhým 
obdobím uzavření, v roce 2021 jsme již museli pružně reagovat na možné úpravy a 
modifikace našich služeb. Jestliže jsme se naučili provozovat naše služby přes tzv. 
okénko, nebylo to nic proti tzv. bezkontaktními půjčování, zajištění služby call centra, 
či v rychlém sledu zavedení nových elektronických služeb a opatření. Toto vše se 
dělo s cílem zajistit i  přes různé složitosti a komplikace naše stálé služby, uživatelům 
poskytnout výpůjčky co nejsnadněji a udržet tak jejich stálou přízeň a jejich 
čtenářství. 
 
Hodnoceno jiným hlediskem, byl rok 2021 naopak velmi úspěšným. Jak už bylo výše 
uvedeno, v ulici Komenského na sídlišti Lada jsme opustili nevyhovující prostory 
v čp. 2989, prostory, které byly knihovním službám nedůstojné, suterén, který byl 
několikrát poškozen havárií odpadů a kanalizace, bariérový a obecně nedostatečný. 
Namísto nich jsme získali nově zrekonstruované prostory o pár desítek metrů dál, ve 
stejném objektu. Zdařilá rekonstrukce a atraktivně vybavené prostory se staly velmi 
vyhledávaným místem v této lokalitě a díky programu, který jsme veřejnosti a 
zejména dětským uživatelům okamžitě nabídli, učinily z této pobočky knihovny 
doslova komunitní centrum. Našemu zřizovateli – městu Česká Lípa patří za tuto 
investici velký dík, který se vrací spokojeností našich uživatelů a troufáme si říct i 
obyvatel této lokality neboť umístěním knihovny v tomto prostoru došlo k výrazné 
kultivaci a estetizaci daného místa. 
 
Jsme také neobyčejně potěšeni, že v závěru roku se opět oživila myšlenka výstavby 
nové hlavní budovy knihovny a byly zahájeny pracovní schůzky zodpovědných 
činitelů k přípravě podkladů pro případný projekt nové knihovny. Velmi si vážíme 
podpory našeho zřizovatele, a to nejen v rovině morální, ale především v úrovni 
finančního zabezpečení naší každodenní činnosti i provozu. Věřím, že tuto podporu 
vrátíme našemu městu v podobě bezchybného knihovního servisu, zajímavých  
kulturních i vzdělávacích projektů a spokojené veřejnosti. 
V tomto ohledu se spoléhám na pracovní tým městské knihovny, bez něhož by tyto 
zdánlivě prosté, leč zodpovědně a precizně odvedené úkoly  nebyly naplněny.  
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. 

 
4.2. PŘÍLOHY 

 
PROPAGACE AKCÍ 
Pouze měsíce, kdy byla realizace naplánována i realizována 


