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1. Základní informace 
_____________________________________________________________ 

 

1.1. Pracoviště Městské knihovny 
1.2. Počet pracovníků 

1.3. Základní statistické údaje 
_______________________________________________________________________ 

 
 

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

 
1.1. Pracoviště Městské knihovny 

 nám. T. G. Masaryka 170 - hlavní budova  
o (půjčovna beletrie, naučná literatura, čítárna novin a časopisů, odd. 

dětské literatury, administrativa) 
 nám. T.G.M. - zadní trakt  

o (odd. regionálních služeb, nákup a zpracování  knihovního fondu) 
 pobočka Špičák (Červeného kříže 2563) 
 pobočka Lada (ul. Komenského 2989) 
 pobočka Holý vrch (ul. Jižní 1814) 
 Místní  knihovna Dobranov (Dobranov 14) 

 
 

 

1.2. Počet pracovníků 
24 fyzických pracovníků 
22,75 přepočtených pracovníků (20 plných úvazků + 4 částečné – úklid, údržba 
administrativa) 
z toho 2,5 prac. úvazku pro zajištění regionálních funkcí (hrazeno z dotace 
Libereckého kraje na regionální funkce) 
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1.3. Základní statistické údaje (k 31. 12. 2019) 
 
Knihovní fond k 31.12. 2019 :  

celkem  113 889 knihovních jednotek   v hodnotě 22 093 442,88 Kč 
  z toho přírůstků  v roce 2019:  

5 125 knihovních jednotek  - z toho: 
4 245 k.j. bylo koupeno v nákladu 903 217,40 Kč (náklady jsou snížené o 
získané slevy – v průměru 32%, skutečná hodnota nakoupených knih činí 
1 314 791,00 Kč) 
160 titulů periodik v hodnotě  149 029,13 Kč 

 

Počet čtenářů k 31. 12. 2019:  4 000          
                   z toho   928 čtenářů do 15 let     
     
Počet výpůjček v roce 2019:  204 003 knihovních jednotek    
 
Návštěvnost knihovny  v roce  2019:    73 552 návštěvníků (fyzických) 
                             z toho:     1 689  návštěv uživatelů internetu 
                                                       10 142 návštěvníků kult. a vzděl. akcí 
    
Vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou:   507 

            S celkovou účastí  10 142  návštěvníků      
Z toho             Pro dospělé               109  (2 174účastníků)    

Pro děti                     327  (6 084 účastníků)    
 

 Budujeme a zpřístupňujeme univerzální knihovní fond s ohledem na 
potřeby a požadavky široké veřejnosti. 

 Půjčujeme knihy, časopisy, noviny, audioknihy, mapy, průvodce, čtečky el. 
knih, e-knihy, deskové hry, tematické kufříky 

 Budujeme  a  zpřístupňujeme  fond regionální literatury, shromažďujeme, 
zpracováváme, uchováváme  a poskytujeme informace o městě i regionu 
Českolipska a pro tento účel vytváříme speciální databáze  

 Poskytujeme služby bibliograficko-informační, ústní i písemné 
bibliografické, referenční a faktografické informace (Rešerše, služba Ptejte 
se knihovny) 

 Poskytujeme a zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu 
 Půjčujeme knižní soubory doplňkové četby do ZŠ  
 Knihovní provoz je plně automatizován od výpůjčního protokolu až po on-

line katalogy přístupné veřejnosti.  
 Pobočky fungují v on-line režimu (Špičák, Lada, H. Vrch) 
 Zajišťujeme službu všudevracení a všudepůjčování  
 K dispozici je kopírovací služba, veřejná písárna (Word, Excell), Wi-Fi 
 Internet, přístup k databázím (Beck-online, Anopress) 
 Elektronické služby (On-line katalog, Konto čtenáře, Rezervační služba) 

 Registrační místo MojeID 
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2. Zpráva o činnosti  
Městské knihovny za rok 2019 

______________________________________________________________________ 
 

2.1. Knihovní a  informační služby 
2.2. Kulturně - výchovná  a vzdělávací činnost  

2.3. Provozní a technická oblast 

________________________________________________________________ 
 

2.1. Knihovní a  informační služby 
 

 Městská knihovna Česká Lípa fungovala v roce 2019 ve velmi změněných 
podmínkách. Zásadní změnou v jejím fungování bylo přerušení činnosti největší 
pobočky knihovny v ulici Červeného kříže na Špičáku, která byla v průběhu téměř 
celého roku uzavřena z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. Knihovní a informační 
služby této pobočky zajišťovala především knihovna v ústřední budově na 
náměstí T. G. Masaryka. S ohledem na službu všudevracení a všudepůjčování, 
mohli uživatelé pobočky Špičák svou  čtenářskou registraci využít jak na náměstí, 
tak v dalších našich pobočkách. Přestože jsme se snažili, aby přerušení této 
pobočky co nejméně zasáhlo celkový provoz, jistá omezení tu byla a absence naší 
největší pobočky s celou řadou dalších funkcí se projevila hned v několika dalších 
oblastech činnosti městské knihovny včetně statistických ukazatelů.  
 

 Prvním omezením bylo znepřístupnění depozitního  skladu  knihovny, který je 
celý umístěn právě na pobočce Špičák. Knihy z tohoto skladu byly hned v lednu 
2019 postupně vystěhovány do náhradních skladových prostor v areálu 
českolipské NsP. Prostory pro toto přechodné období jsme si pronajali od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcích majetkových a náhradní uložení v cca 1000 ks 
krabic nedovolilo vyhledávání a půjčování. Možnosti našeho knihovního fondu 
zejména v oblasti naučné a odborné literatury byly v tomto období tedy velmi 
omezené. 
 

 Dalším omezením byla skutečnost, že komunitní a vzdělávací aktivity, které jsme 
na této pobočce realizovali (cvičení pro seniory, Klub 60+, klub pro maminky 
s dětmi apod.), jsme museli přerušit nebo výrazně omezit neboť jiné vhodné 
prostory v knihovně nemáme. Absence těchto aktivit se samozřejmě vcelku 
výrazně projevila ve statistice našich akcí. 
 

 A konečně, řada našich čtenářů, kteří pravidelně využívali tuto pobočku, přestala 
do knihovny docházet, knihovna na náměstí je pro ně vzdálená nebo se ukázala 
jako ne zcela příhodná, bariérová, méně dostupná.  
 

 Průběh rekonstrukce z pohledu provozu knihovny je podrobněji popsán v části 
2.3. provozní a technická oblast – str. 18 - 20. 
 

 Přestože jsme se hned v počátku roku museli vyrovnat s  náročným 
vystěhováním knih, techniky  a dalšího materiálu, dál jsme plnili všechny naše 
funkce a v ostatních našich zařízeních poskytovali komplexní knihovní služby a 
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zajišťovali obvyklý kulturní a vzdělávací program, při kterém soustavně a 
cílevědomě usilujeme o podporu čtenářství a služeb knihovny v každém věku. 

 

 Přestože respektujeme a jako samotná knihovna intenzivně  využíváme nové 
technologie a média, úsilí získat  veřejnost pro četbu, nastartovat u dětí čtenářství 
jako pravidelný návyk je naším ústředním cílem, kterému se snažíme podřídit 
naše působení a veškeré úsilí.  Všemi prostředky proto zvyšujeme uživatelský 
komfort pro stávající čtenáře, soustředěně hledáme způsoby jak oslovit veřejnost, 
která služby knihovny nevyužívá a systematicky pracujeme s dětmi a mládeží tak, 
aby vnímali knihovnu jako příjemné místo k trávení volného času a čtenářství 
jako pozitivní činnost, pravidelnou součást života. Se stejným úsilím se ale 
věnujeme další roli knihovny, a to její stále významnější pozici v oblasti 
vzdělávání a poskytování kulturních zážitků. Městská knihovna Česká Lípa je díky 
svým stále se rozšiřujícím aktivitám významným partnerem obyvatel města pro 
zábavu, trávení volného času, odpočinek, ale také vzdělávání a společenské 
aktivity a budování sociálních kontaktů. Z hlediska šíře svých aktivit je 
knihovnou komunitní a zaujímá nezastupitelnou roli ve městě a  je v tomto 
smyslu i komunitním centrem. 
 

 Běžným standardem je služba všudevracení a všudepůjčování (čtenáři mají 
jednotnou průkazku, na kterou mohou využívat všechna oddělení a pobočky 
knihovny, což dříve představovalo samostatné registrace). Respektujeme rovněž 
rodinné využívání knihovny -  na jednu průkazku často dochází manželé, rodiče 
s dětmi, apod. Tento fakt jen těžko  můžeme eliminovat. Naopak společné 
využívání knihovny rodičů nebo prarodičů s dětmi vnímáme jako velmi pozitivní 
skutečnost, která jen dokazuje, že knihovna je místem, které stojí za společné 
zážitky a aktivity, místem kde se rozvíjí  mezigenerační dialog.  

 

 I přes výpadek pobočky 
Špičák vykazuje počet 
našich kulturních a 
vzdělávacích akcí stále 
vysokou úroveň – v roce 
2019 se i bez pobočky 
Špičák uskutečnilo 507 
akcí. Počet našich akcí za 
rok 2019 byl dán 
především trvale širokou 
nabídkou besed a 
informačních lekcí pro síť 
základních a středních 
škol. Důraz, který klademe 
na spolupráci se 
základními školami je dán především naším trvalým cílem, a to podporou 
čtenářství u dětí a mládeže. Další cílovou skupinou, na kterou směřuje naše 
pozornost je seniorská populace, pro kterou  připravujeme tzv. senior program, 
který byl však v uplynulém roce právě s ohledem na uzavření provozu na Špičáku 
velmi omezen.  
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 Městská knihovna Česká Lípa pracuje od konce roku 2017 v automatizovaném 
systému TRITIUS. Nový systémový nástroj, přestože jeho nasazení nebylo 
zdaleka jednoduché, představuje další etapu v aplikaci nových technologií. 
V souvislosti s nasazením AKS Tritius navíc kooperujeme s knihovnami regionu a 
prohlubujeme tak naši regionální funkci a pozici knihovny s regionální 
působností.  
 

 V průběhu roku 2019 Městská knihovna Česká Lípa nadále plnila roli 
validačního místa služby MojeID, služby, o kterou má veřejnost trvalý zájem. 
Proškolený personál a příslušná technologická i provozní opatření určená pro 
validaci, umožňují plnit smluvní nároky sdružení CZ.NIC a veřejnosti poskytovat 
možnost validace moje ID, tedy nejvyššího stupně  ověření  účtu  mojeID.  Cílem  
validace je jednoznačné ověření totožnosti uživatele mojeID. Takto ověřený účet 
mojeID pak může fungovat jako  občanský průkaz ve světě Internetu. MojeID je 
bezplatná služba, která poskytuje uživatelům 
možnost centrálně spravovat svou internetovou 
identitu. Díky službě mojeID se uživatelé 
internetu mohou přihlašovat na webovských 
stránkách, které službu mojeID  podporují, bez 
nutnosti registrace a nastavování uživatelského 
jména a hesla.  

 

 Knihovna s úspěchem i v roce 2019 nabízela svou službu  veřejnosti  „balení 
knih na míru“, o kterou byl mimořádný zájem především v období zahájení 
školního roku. Není výjimkou, že se na nás obrací i školy z blízkého okolí. 

 

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

 

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

 

 Díky účasti v konsorciu knihoven měla Městská knihovna v České Lípě i v roce 
2019 zajištěn výhodný přístup k  obsáhlým elektronickým zdrojům mediální 
databáze firmy Anopress, která obsahuje plné texty článků z celostátních i 
regionálních deníků a časopisů, přepisy zpravodajských a diskusních pořadů 
rozhlasu a televize, agenturní zprávy z internetu ap.). K dispozici je rovněž 
databáze ASPI - elektronická sbírka zákonů.  



7 

 

 Vedle tradičních dokumentů jakými jsou knihy a periodika půjčujeme již 
několik let i  elektronické knihy. Zájemcům o vyzkoušení této služby pomůže i 
zapůjčení čtečky elektronických knih. Nabídka tohoto typu dokumentů je 
součástí našeho on-line katalogu, samostatný seznam e-knih je k dispozici na 
webu knihovny. Podobný seznam se vytváří i pro stále oblíbenější audioknihy, 
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 tvoří  deskové hry a tematické kufříky. 
Jedná se již o 18 kufříků se zábavně-vzdělávacím obsahem určené dětem a jejich 
rodičům či prarodičům. Každý kufřík je zaměřen na jedno určité téma a obsahuje 
kromě knih také didaktické pomůcky, hračky, společenské hry a audioknihy, jenž 
jsou přizpůsobeny věku a zájmu dětí. Doplněním služeb knihovny o půjčování  
tematických kufříků nabízíme  dětem a celým rodinám  nový rozměr společných 
zážitků, od zábavy, hry, až po čtení a učení. Přidanou hodnotou tematického 
kufříku není jen prostý obsah, ale skutečnost, že kufříky se obvykle využívají pro 
společné rodinné čtení, společnou zábavu a poznávání, a v konečném důsledku 
obohacují společně strávený čas rodičů s dětmi, posilují jejich sounáležitost a 
společnou  aktivitou tak upevňují vztahy v rodině.  

V závěru roku jsme půjčování deskových her rozšířili i do oddělení určených 
dospělým uživatelům  a tato nabídka se setkala se velkým zájmem. Stejně tak i 
rozšíření nabídky dětských oddělení o tituly tzv. Kouzelného čtení, jejichž 
součástí jsou interaktivní elektronické tužky, které práci s knihou dávají nový 
rozměr a nové zážitky. 

 

 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 

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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Stejně jako v minulých letech, usilovala knihovna i v roce 2019  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 7 projektů, celkem za 

1 720 000 tis.) 

- Z grantového programu  Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační služby 
knihoven byl podpořen Projekt Rychle a bezpečně - PC a SW nástroje pro 
ochranu a zabezpečení dat – díky dotaci 92 000,-Kč jsme nakoupili  4 ks 

PC včetně MS Office 2019, včetně monitorů a stávající zálohovací systém jsme 

doplnili  o síťové úložiště NAS Synology se SW Veeam Backup Essentials Std, 

který představuje kompletní řešení pro ochranu dat a správu virtualizace. Vedle 

modernizace HW a SW zařízení jsme zajistili i nové nástroje pro rozšíření systému 

zálohování, které již vykazovalo známky nestability a jevilo se jako rizikové.   

 
- Grantový program  Ministerstva kultury ČR –  Veřejné informační služby 

knihoven - Projekt  Informační lekce pro nejmenší byl podpořen částkou 
30 000,- a díky němu byla další část dětského oddělení knihovny na náměstí  
vybavena prezentační technikou. Implementací prezentační techniky do 
oddělení pro nejmenší uživatele jsme zvýšili komfort práce personálu, 
eliminovali každodenní stěhování promítací techniky z jedné místnosti do 
druhé podle toho, jaká věková kategorie právě na akci do knihovny přijde a v 
jakém oddělení se akce bude konat. Instalací došlo k usnadnění přípravy 
přednášek a besed a personál se díky tomu může plně soustředit na 
obsahovou stránku daného programu. 

 

- Z grantového programu  Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační 
služby knihoven byl rovněž podpořen Projekt Informujeme, prezentujeme 
a vzděláváme částkou 30 000,-Kč. Z tohoto projektu jsme financovali 
pořízení prezentační techniky do zrekonstruované pobočky na Špičáku, kde 
byl zcela nově vybudován přednáškový sálek, kam jsme novou sestavu 
instalovali.  

 
- Grantový program  Ministerstva kultury ČR –  Veřejné informační služby 

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

 
- Grantový program  Ministerstva kultury ČR – Česká knihovna 

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 1 506 000,-Kč (jedná se 100% 
podporu bez spoluúčasti) – získáno a předmět projektu prezentován 
v samostatné kapitole. 
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Díky dotaci Libereckého kraje a projektu regionální 
organizace Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků byly zakoupeny dárkové kufříky / dárkové 
sety Bookstart - S knížkou do života, které knihovna 
předává rodičům nově narozených dětí při slavnostním 
aktu  Vítání občánků města Česká Lípa. Jedná se o kufřík 
s obsahem prvního čtení a metodiky pro rodiče v ceně 
80,- Kč/ks, kterých naše knihovna získala 400 ks, tj. 
v hodnotě 32 000,- Kč. 

 
 

 
 CELKEM BYLO PROSTŘEDNICTVÍM 7  PROJEKTŮ  ZÍSKÁNO  1 720 000,- Kč 

 

 Ředitelka městské knihovny působí ve funkci předsedkyně regionální organizace 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Libereckého kraje a je 
zástupcem libereckého regionu v celostátním orgánu této profesní organizace. 
Díky tomu má přístup k aktuálnímu dění v oboru i k informacím, které jsou pro 
rozvoj našich služeb zásadní. Dále je členkou pracovní skupiny Eurex knihovny 
Euroregionu Nisa - Neisse - Nysa, v jejímž rámci vznikla již řada zajímavých 
společných přeshraničních projektů. Jedním z nich byla německo-polsko-česká 
konference o práci s regionální literaturou v knihovnách Euroregionu NISA v Bad 
Muskau, kde byly rovněž prezentovány aktivity českolipské knihovny 
v samostatném příspěvku. 
 

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

 

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

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

 

 Webová prezentace knihovny www.knihovna-cl.cz slouží jednak k nepřetržitým 
informacím o programu knihovny, informačnímu servisu pro další knihovny 
našeho regionu i jako informační kanál a nabídková prezentace pro místní školy i 
jednotlivce. Veřejnost může  informace čerpat z několika na webu přístupných 

https://www.facebook.com/Městská-knihovna-Česká-Lípa-333560351916/
http://www.knihovna-cl.cz/
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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.  
 

 Vlastní  speciální Databáze regionální autority (databáze regionálních 
osobností a událostí) je tvořena a excerpována z fondu regionální literatury i 
dalších dostupných materiálů a obsahuje 2 019 záznamů významných osobností 
působících v regionu nebo popisů významných událostí souvisejících s regionem 
Česká Lípa. Databázi Analytický popis tvoří rozpis zajímavých článků z 
odebíraných novin, časopisů a sborníků, které přinášejí informace z regionu – 
databázi tvoří již 28 090 záznamů.  

 

 V roce 2019 nadále zajišťovala městská knihovna rozvoz knih do domácností 
seniorů nebo pohybově handicapovaných občanů.  

 
 Součástí činnosti městské knihovny bylo rovněž vyhledávání příležitostí 

k prohlubování odbornosti, získávání zkušeností a nových poznatků pro 
každodenní praxi. Pracovnice městské knihovny se v průběhu roku účastnily celé 
řady seminářů, vzdělávání a konferencí pořádaných Národní knihovnou ČR , 
Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci nebo Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků, z nichž vybíráme:  

- Současná frankofonní literatura - KVK Liberec 
- Současná rakouská literatura- KVK Liberec 
- Současná německá literatura – KVK Liberec 
- Spolupráce a výměna informací na Internetu – školení KVK Liberec 
- E-knihy v praxi českých knihoven – KVK Liberec 
- Katalogizace v praxi – KVK Liberec 
- Konference Architektura a výstavba knihoven – MK Praha 
- Práce s regionální literaturou  – konference Eurex – Bad Muskau 

- Souborný katalog – novinky - NK ČR - školení 

- Setkání knihovníků Libereckého kraje – konference 

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

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

- Knižní veletrh Praha 

- Knihovny současnosti – celostátní konference Olomouc 

- Regionální funkce knihoven – celostátní seminář Pardubice 

- Ekonomika, účetnictví, řízení, personalistika  

- E-learning Moravské zemské knihovny – pro služby knihoven 
 

 Díky regionální organizaci Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
Libereckého kraje, mělo několik našich pracovnic příležitost zúčastnit se exkurse 
do vybraných knihoven regionu, v roce 2019  to bylo do Městské knihovny 
Turnov a zejména její zcela nové pobočky na nádraží a knihovny oceněné 
v soutěži Knihovna roku, do MK ve Svijanech. 
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2.2. Kulturně výchovná a vzdělávací činnost 
 

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

 
 V roce 2019 jsme uskutečnili 507 kulturních a vzdělávacích akcí, jichž se 

zúčastnilo 10 142 návštěvníků.  
 

 Základem naší kulturně výchovné a vzdělávací činnosti jsou aktivity určené 
základním školám. Pro ty pořádáme pravidelné INFORMAČNÍ LEKCE, kdy se žáci 
seznamují s činností knihovny, orientací v jejím systému, ale i významem  a 
krásou četby. Všichni žáci 1., 3. a 5 . tříd českolipských škol jsou každým rokem 
v přesném harmonogramu zváni do knihovny a díky tomuto systému navštíví 
každé českolipské dítě v průběhu školní docházky na prvním stupni knihovnu 
nejméně 3x. Kromě toho nabízíme všem školám všech stupňů TEMATICKÉ 
BESEDY a pořady. Jejich přehled a kompletní nabídka je umístěna na webu 
knihovny v sekci určené školám. Nabídka besed pro školy je samostatnou 
přílohou této VZ. Pro síť mateřských, základních a středních škol jsme celkově 
uspořádali 327 akcí s účastí 6 084 návštěvníků.  
 

 Kromě našich knihovnických lekcí a tematických pořadů si školy nechávají 
připravit programy dle vlastního zadání. K mimořádným aktivitám pro nižší 
školní věk náleželo oblíbené PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE – pro každou 

první třídu v České Lípě je na 
konci školního roku připraven 
slavnostní program, kdy každé 
dítě musí projevit své 
čtenářské dovednosti a poté je 
pasován na čtenáře. Děti 
dostávají pamětní  placku, 
slavnostní glejt a svou první 
čtenářskou průkazku. Ti 
nejlepší čtenáři pak obdrží jako 
dárek knihu, kterou získáváme 
zdarma z projektu Knížka pro 
prvňáčka, případně 
dokupujeme za cenu 20,-Kč 
/1ks z prostředků určených na 
reprezentaci organizace. 

Celkem bylo pasování prvňáčků na čtenáře uskutečněno 22x s účastí 453 
prvňáčků!  
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 V programu knihovny roku 2019 nechyběla  pravidelně (každý měsíc) pořádaná 
KOUZELNÁ DÍLNA, která probíhá 
v dětském oddělení na náměstí 
T.G.Masaryka a je věnovaná různým 
rukodělným pracím a  výtvarným 
technikám. Program je organizačně i 
obsahově zajištěn vlastním 
personálem a materiál nebo 
pomůcky jsou získány obvykle 
z projektů nebo přírodních či  
domácích zdrojů – jde tedy o velmi 
efektivní program, který knihovna 
zajišťuje za minimálních nákladů a 
přitom oslovuje děti i rodiče, kteří se 
obvykle společně těchto dílen 
účastní.  
 

 Velmi oblíbené a skoro již tradiční jsou naše DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, které se 
snažíme pravidelně zařazovat do našeho programu. Většinou se jedná o vlastní 
jednoduché dramatizace lidových pohádek nebo vlastní loutková představení 
(knihovna má k dispozici vlastní velké loutkové divadlo). Příležitostně zveme i 
profesionální soubory nebo malá divadélka. V našem vlastním repertoáru je 
pohádka O Budulínkovi, O pejskovi a kočičce, O zlaté rybce, Perníková chaloupka, 
O Červené karkulce a Bob a Bobek na horách. Za zmínku jistě stojí, že těchto 
vlastních divadelních představení se v knihovně hrálo jen v roce 2019 celkem 50  
krát pro 1352 dětských návštěvníků.   

 
 Ještě v lednu 2019 se na  pobočce Špičák uskutečnilo  DOPOLEDNE PRO RODIČE 

S DĚTMI na mateřské dovolené. Protože se tento program stal již pravidelnou 
součástí aktivit naší knihovny, další pořádání jsme s ohledem na zmiňovanou 
rekonstrukci přesunuli  do dětského oddělení knihovny na náměstí. Pořad 
připravený vždy se speciálním programem, dílnami, divadélkem nebo cvičením 
pro nejmenší si získal zájem i ve zdejších prostorách a věříme, že po zprovoznění 
pobočky bude pevnou součástí aktivit knihovny na Špičáku i zde na náměstí. 
 

 Tradiční NOC S ANDERSENEM se v roce 2019 konala 29. března a tentokrát jsme 
se opět rozhodli pro formát pořadu pro celou rodinu. Program byl tematicky 
orientován na známou 
postavu Ondřeje Sekory, 
jehož Ferda mravenec, 
provází několik generací už 
víc jak 90 let . Tomuto 
výročí a známým příběhům  
odpovídal program celého 
večera, rekvizity, čtení, 
soutěže a hry. Nechybělo 
ani divadelní představení. 
Páteční večer v knihovně si 
užilo  na 170 návštěvníků.   
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 Součástí kampaně Březen – měsíc čtenářů je již tradičně vyhlášení ČTENÁŘE 

ROKU. Zatímco v uplynulých letech se čtenářem roku stali nejaktivnější čtenáři, 
čtenáři s nejvyšším počtem půjčených knih, čtenáři nejvěrnější, či čtenářští 
tátové, babičky i celé rodiny, v roce 2019 jsme čtenáře roku hledali mezi našimi 
čtenáři - muži. 12. 3. 2019 jsme za účasti radního pro kulturu města Česká Lípa p. 
Bc. Michala Prokopa a dalších hostů včetně rodinných příslušníků nominovaných 
mužů, předali ocenění panu PaedDr. Petru Bergmanovi, kterého jsme tímto 
nominovali i k účasti v krajském kole. Součástí vyhlášení Čtenáře roku byl kromě 
předávání odměn a diplomů také doprovodný program – pracovnice knihovny si 
připravily v netradičních prostorách budovy knihovny na náměstí drobné 
scénické čtení a navazující soutěže. 

 

 Už pošesté jsme uspořádali NOC  LITERATURY, čtenářský happening, který 
proběhl v květnu ve spolupráci s Českými centry. Paralelně na 4 místech České 
Lípy se četly novinky současné evropské literatury, tentokrát to bylo v Tao 
čajovně,  ve vinotéce Bobule v Sokolské ulici, v kavárně u Knihomila a na dvoře 
městské knihovny na náměstí. Akce probíhala ve stejném čase a formátu vedle 
Prahy a Brna také v několika evropských  městech a samozřejmě v desítkách  
knihoven.  Postupně si získává své příznovce, v roce 2019 jsme zaznamenali na 
150 návštěvníků. 

 

 Městská knihovna přispěla vlastním programem také do programu MĚSTSKÝCH 
SLAVNOSTÍ – na sobotu 22. 6. jsme připravili několik spíše zábavných projektů 
v happeningovém duchu. Předně jsme uspořádali jarmark dětských hraček, který 
jsme situovali do stánku před knihovnou. Kdo si vybral z nabídky dětských 
hraček za symbolickou cenu, ten obdržel dobře utajený knižní  dárek . Dlužno 
podotknout, že „zboží na jarmareční pult“ jsme získali od naší čtenářské 
veřejnosti darem a za utržené peníze jsme do knihovny pořídili především 
materiál pro kreativní kouzelné dílny, které pravidelně pořádáme v dětském 
oddělení. Program v duchu hraček a her byl doplněn herním programem pro 
náctileté (k dispozici byly Xboxy, virtuální realita a náročné deskovky), 
hlavolamy, ukázkou technických hraček a samozřejmě dílnami a soutěžemi. 
 

 V létě jsme už potřetí uspořádali PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Tentokrát jsme připravili 
program orientovaný na Přírodu. Pod názvem Příroda plná dobrodružství byl pro 
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každý den organizován program zaměřený na konkrétní téma z různých oblastí 
přírodních věd. Opět jsme těsně spolupracovali s DDM Libertin, který se chopil 
organizační stránky a zabezpečil přihlašování účastníků, stravu a ostatní 
provozní záležitosti. Naše knihovna pak zajistila program celého týdne, kde 
nechyběl výlet do kravína ve Velkém Grunově a Ekocentra v nedalekém Brništi.  
V programu týdne nechyběla ani “bojovka“, tentokrát na téma knihy Františka 
Skály  Jak Cílek Lídu našel. Realizace příměstského tábora je další správný krok, 
kterým se mohou aktivity knihovny ubírat – nejde jen o to, že zajistíme „hlídání“ 
dětí a program jednoho prázdninového týdne. Děti si našly cestu do knihovny a 
především ke knihám, o které už dnes ví, že díky četbě toho lze spoustu prožít.  

 

 Každoroční celostátní kampaň TÝDEN KNIHOVEN (30.9. – 5. 10. 2019) byla  
v roce 2019 směrována na lokální historii i regionální témata. V naší knihovně 
jsme program nazvali Týden našeho kraje a k tomuto tématu připravili soutěže 
pro naše uživatele, výtvarné dílny a velmi zajímavou přednášku o Českém ráji.  
Spolu s Vlastivědným muzeem a galerií se připojili ke Den zvířat a v rámci 
muzejního projektu nabídli vlastní stánek s prezentací knihovny i vlastním 
malým programem, jehož se zúčastnilo na 170 dětských návštěvníků. 

 
 V uplynulých letech jsme na tomto místě informovali o aktivitách, které jsme 

uváděli pod společným názvem Senior program, a který jsme z prostorových 
důvodů už před lety umístili na naši pobočku Špičák. S ohledem na již 
zmiňovanou rekonstrukci jsme aktivity v této oblasti museli výrazně omezit 
neboť prostor knihovny na náměstí je výrazně limitující, volné prostory pro 
různé další aktivity zde prostě nejsou. Poslední plnohodnotný program Klubu 
60+ jsme zajistili ještě v lednu, pak už jsme pracovali v omezeném režimu: 
z činnosti Klubu 60+ jsme zachovali pouze trénování paměti a oblíbené 
mozkohrátky jsme začali pořádat i v knihovně na náměstí. Stejně tak tomu bylo i 
v případě cvičení v sedě, při hudbě, kdy jsme nechtěli přerušit tak výjimečný a 
oblíbený projekt – 1x 14 dní jsme proto umožnili cvičení v prostorách půjčovny 
beletrie v knihovně na náměstí a trvalý zájem a spokojenost účastníků byly 
odměnou za jistá omezení, se kterými byl konfrontován personál knihovny.  
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 Velmi nás těší, že už šestým rokem pokračuje naše  spolupráce s Českou 
zemědělskou univerzitou a knihovna díky tomu  pořádá Virtuální univerzitu 3. 
věku. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU je určena především pro vzdělávání 
seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek 
U3V presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní 
a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).  VU3V je  alternativou ke 
klasické prezenční přednáškové výuce, je založena na nových komunikačních 
technologiích a internetu, má prvky jak distančního vzdělávání a e-learningu, tak 
i společně sledovaných živých přednášek a cvičení. Všechny kurzy Virtuální U3V 
zahrnují společné sledování předem natočených multimediálních přednášek, 
samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání 
s lektorem, cvičné a zkušební testy a exkurze. Studium Virtuální U3V probíhá ve 
tříletém studijním programu „Svět okolo nás“ a pro jednotlivé semestry je 
vybírán vždy samostatný, tematicky  zaměřený kurz. Cena kurzu (semestr) je 
stanovena na  400,-Kč. Ke studiu VU3V se mohou přihlásit  osoby se statutem 
důchodce  nebo invalidní důchodce bez rozdílu věku. Po ukončení každého 
semestru obdrží účastník VU3V Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (studium 
může být ze zdravotních či 
rodinných důvodů přerušeno) 
je účastník slavnostně 
promován v aule České 
zemědělské univerzity 
v Praze a získá „Osvědčení o 
absolvování“ Univerzity 
třetího věku při PEF ČZU 
v Praze.  VU3V v České Lípě 
probíhá už ve dvou bězích 
(dopolední i odpolední kurz)  
a účastní se jej dohromady  
více než  34 účastníků, kteří 
se v pomyslných  lavicích naší 
univerzity sešli celkem 28 x.  
 

 Především dospělým návštěvníkům byla určena rozsáhlá nabídka přednášek, 
autorských setkání, tematických besed a pořadů. Zde je výčet těch 
nejzajímavějších:  

o JAPONSKO ZEVNITŘ (přednáška O. Landa) 
o OBCHODNÍCI V RAKOUSKÉ ŘÍŠI / Stružnice – Praha – Vídeň (představení 

knihy P. Fletcher) 
o ČESKOLIPSKÉ SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ A JEHO 

ČINNOST 1948-2018 (přednáška M. Rádl) 
o Z PROKLETÝCH HOR DO ALBÁNIE (cestopis P. Bičíková) 
o NEZAPOMENUTELNÝ ROK 1919 (přednáška L. Smejkal) 
o KAM AŽ DOJEDEME?(cestopis M. Jelínek)  
o PŘEDPOSLEDNÍ NĚMECKÝ STAROSTA ČESKÉ LÍPY JOSEF THURNER 

(přednáška M. Rádl) 
o REGIONÁLNÍ SYMBOLY: JEŠTĚD, BEZDĚZ, ALE I ZNAKY A LOGA OBCÍ A 

MĚST (přednáška M. Šifta) 
o NA BRAMBOŘE KOLEM SVĚTA (cestopisná přednáška) 
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o VPÁD PRINCE JINDŘICHA DO NEJSEVERNĚJŠÍCH ČECH  ROKU 1778 
(přednáška R. Andonov ) 

o NA KOLE AFRIKOU (cestopis T. Šíma) 
o BÍLÁ HORA TROCHU JINAK (přednáška J. Špidla) 
o LUŽICKÝ ZLOM – HRANICE MEZI DVĚMA SVĚTY (přednáška J. Adamovič) 
o JINDŘICH Z LIPÉ A ČESKÁ LÍPA (přednáška M. Sovadina) 
o POSLEDNÍ VÁLEČNÝ STAROSTA ČESKÉ LÍPY ALFRED ZIPPE (přednáška 

M. Rádl) 
o K ČEMU JE SLUNCE, KDYŽ NENÍ DEN?(aut. pořad D. Dobiáš a H. Lustigová)  
o V SÍTÍCH (literární pásmo) 

o BANÁT – ČESKÉ VESNICE NA BŘEZÍCH DUNAJE (cestopis p. Chlum) 
o PÍSEČNÍCI A BLUDNÝ ASTEROID (autorská beseda - V. Dvořák) 
o JAK SE DĚLÁ ROZHLAS (beseda s moderátory) 
o LADAKH – ZANSKAR (cestopis R. Tkáčiková) 
o ČESKÉ ZEMĚ 1938 AŽ 1948 - HRDINOVÉ, ZRÁDCI A TI OSTATNÍ 

(přednáška J. Padevět) 
o 100 LET ČESKÉ ŠKOLY V ČESKÉ LÍPĚ (L. Smejkal) 
o ČESKÝ RÁJ – ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ (přednáška P. Bičíková) 
o DĚTI, DIGITÁLNÍ ZÁVISLOST A MY (Z. Okleštěk) 
o TAJUPLNÝ JAKUB ARBES (přednáška L. Smejkal) 
o ODHALENÝ   VESMÍR  (přednáška M. Zigo) 
o JEDU S DOBOU (pro seniory P. Zelinka) 
o SEDM PEREL ASTRONOMIE (P. Horálek) 
o DUCHOVNÍ PRAXE - CO TO VLASTNĚ JE A K ČEMU JE TO DOBRÉ (O. 

Landa) 
o BYLI JSME PŘI TOM! (literárně hudební program J. Dědeček) 
o ARCHITEKTURA, MÉDIA A EXIL (beseda K. Hvížďala) 
o KRAJINNÉ PARKY A ZAHRADY HORNÍ A DOLNÍ LUŽICE (přednáška J. 

Vančatová) 
o MÍSTA ZRYCHLENÉHO TEPU II (J. Pepson Snětivý, hudebně literární 

pořad) 
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A nechyběly ani VÝSTAVY: 
o ARCHITEKTURA ČESKÝCH KNIHOVEN VE 21. STOLETÍ 
o JAN PALACH A TI  DRUZÍ - Živé pochodně jako forma politického protestu 
o LITERÁRNÍ KRONIKA PRVNÍ REPUBLIKY 
o OD MARIE TEREZIE PO DNEŠEK – VYSVĚDČENÍ V PROMĚNÁCH ČASU 
o MUSÍM BÝT TRPĚLIVÁ…fair trade a rozvojové vzdělávání 
o Z HISTORIE KNIHOVEN, TÉ NAŠÍ ZEJMÉNA!  
o VÁCLAV HAVEL VE FOTOGRAFIÍCH.  
o JAK ZOO POMÁHÁ  

 
 Městská knihovna i v roce 2019 pokračovala v zapojení se do slavnostního  

zápisu nově narozených občanů města do pamětní knihy – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. 
Tradiční slavnostní akt, kdy je rodičům předána pamětní medaile města a dárek 
v podobě knihy, doplňuje  Městská knihovna v České Lípě dárkovým poukazem 
na roční půjčování knížek zdarma a propagačními materiály a informacemi o 
službách knihovny. Knihovna tak usiluje o podporu čtenářství v rodině, aktivní 
vedení dětí k četbě, která je klíčovou kvalifikací pro všechny způsoby získávání 
znalostí a zpracovávání informací. V roce 2019 jsme díky projektu BOOKSTART / 
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA rozšířili dárkovou sadu pro nově narozená miminka a 
jejich rodiče a aktivity knihovny tak rozšířili o činnosti, kterými usilujeme o 
posílení vztahu ke čtenářství v rodině. 

 

2.4. Provozní a technická oblast 
 

 V roce 2019 proběhla v organizaci kontrola  nadřízených orgánů:  
o veřejnosprávní kontrola Města Česká Lípa zaměřená na hospodaření 

s příspěvkem města na rok 2018, jeho čerpání a správu svěřeného  
majetku (nedostatky nebyly zjištěny) 

o veřejnosprávní kontrola Libereckého kraje na čerpání dotace Libereckého 
kraje na regionální funkce – bez připomínek  
 

 
 Vybavení knihovny bylo doplněno o několik PC stanice s monitory, o zálohovací 

HW a SW a také o dvě sady prezentační techniky (dataprojektory, plátna, 
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notebooky) pro dětské oddělení v knihovně na náměstí a pro nový sálek 
v knihovně na Špičáku. Vše bylo  pořízeno z dotace MK ČR, PC jsou určeny pro 
personál jako nové pracovní stanice. 
 

 V letních měsících byla provedena významná  úprava prostor pobočky 
knihovny v Dobranově. Prostor byl  kompletně vyklizen, byla  zajištěna výmalba, 
následný úklid a zpět nastěhování regálů i knih. Byla provedena aktualizace 
knihovního fondu pobočky, prostor byl doplněn novějším nábytkem a celkově 
provedena estetizace celého prostoru. 
 

 Pozornost jsme věnovali i úpravě  prostoru knihovny na náměstí TGM – byla 
provedena výmalba oddělení čítárny, přilehlé chodby a veřejných toalet. 
(vystěhování regálů a knihovního fondu, malování, úklid a zpětné nastěhování 
knihovního fondu a nastavení IT techniky). 
 

 Opravena byla rovněž střecha objektu na náměstí T.G.Masaryka z důvodu 
výměny poškozené a uvolněné střešní krytiny. 
 

 Při příležitosti konání celostátní Valné hromady Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR konané 14. června 2019 v Praze, obdržela ředitelka městské 
knihovny PhDr. Dana Kroulíková Cenu českých knihovníků 2019. 
https://www.skipcr.cz/co-je-skip/knihovnicky-parnas/cena-ceskych-knihovniku 
 

 Rok 2019 byl především rokem rekonstrukce pobočky Špičák a tato pro nás 
významná událost se odrážela v celé řadě dalších provozních a 
organizačních činností. Jak už bylo výše uvedeno, provoz pobočky Špičák 
(výpůjční služby, aktivity pro seniory i děti) byl ukončen 31. ledna 2019 a 
v průběhu února proběhly konečné vyklízecí práce. Už v průběhu ledna jsme 
zajistili vystěhování knihovního fondu z depozitního skladu, který jsme 
provizorně umístili v objektu Nemocnice s poliklinikou a pokračovali v únoru 
stěhováním knih ze samotných půjčoven.  Se stěhováním nám zásadně  pomohli 
zaměstnanci odboru technické správy města Česká Lípa, kteří zajistili hlavní 
stěhovací a vyklízecí práce včetně dopravy. Celkem bylo přesunuto téměř 50 
tisíc svazků knih a využili jsme pro to na 1000 krabic („banánovek“). To 
samé se pak stěhovalo na podzim zpět. Současně s knihami byla demontována a 
vystěhována výpočetní a prezentační technika, která byla uložena v knihovně na 
náměstí. V náhradních prostorách byl rovněž uložen zbytkový mobiliář, většina 
původního vybavení byla s ohledem na svůj stav až na výjimky zlikvidována. 
 

https://www.skipcr.cz/co-je-skip/knihovnicky-parnas/cena-ceskych-knihovniku
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 Budoucí stavbu převzala 1.3. 2019 stavební společnost Guttenberg s.r.o. 
z Mělníka, která měla na rekonstrukci vymezeno období 6 měsíců. Během této 
doby došlo ke zcela zásadním stavebním činnostem, v objektu byly vyměněny 
veškeré rozvody, elektroinstalace, topný systém, podlahy, okna, bylo provedeno 
zateplení, nová střecha a samozřejmě fasáda. Uvnitř objektu byly vybudovány 
nové toalety, kuchyňky, významné změny se dostalo i  dispozičnímu řešení. Ve 
středové části, která před rekonstrukcí nebyla s ohledem na svůj katastrofální 
stav využívána, vznikl  velký depozitní sklad s kompaktními regály a víceúčelový 
sálek  pro různé akce. Objekt  se dočkal také vnějších úprav, vznikly tři nové 
terasy (jedna dokonce na střeše, nové chodníčky včetně takzvané cvičné dráhy 
pro nevidomé, v rámci které si mohou vyzkoušet pohyb po površích, které potkají 
při pohybu ve městě). Celý komplex je kompletně bezbariérový. Kromě knihovny 
zde i po rekonstrukci nadále sídlí také Okresní odbočka Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, která má k dispozici jeden celý pavilon (přibližně 
1/3 objektu) s velmi komfortními prostorami pro svou činnost – nechybí cvičná 
kuchyň, klubovny  pro sportovní aktivity nevidomých – akustická střelba, 
showdown – tenis pro nevidomé, a další). Celková rekonstrukce stála město 
Česká Lípa 35 milionů korun, čtyři miliony korun získalo město z dotace na 
zateplení budovy z Operačního programu životní prostředí. 
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 Samotné vybavení knihovny si zajistila knihovna z  prostředků svého rozpočtu a 
přišlo přibližně na 1,2 milionu korun. Knihovní regály a drobný knihovnický 
nábytek dodala  a  zajistila firma Ceiba, s.r.o., ostatní vybavení, židle, pohovky, 
stoly, stolky, sedací kostky a celá řada dalších „drobností“ byla postupně 
pořizována  a doplňována.  
 

 Objekt jsme přebrali na konci září (po 7 měsících) a 
hned na počátku října byla zahájena instalace 
knihovního vybavení, prostory se uklízely a 
postupně instalovalo další nezbytné  vybavení a 
doplňky (osazení nápisů, zprovoznění internetu, 
EZS, PC sítě, a další). Provoz pobočky městské 
knihovny v ulici Červeného kříže na Špičáku byl 
slavnostně zahájen 9. prosince 2019 jako první 
pomyslný vánoční dárek města občanům nejenom 
tohoto velkého sídliště.  
 

 9. prosince 2019 jsme otevřeli a byli nesmírně 
potěšeni, že nadšení našich uživatelů nebralo a 
nebere konce. A co víc, hned 10. prosince tu už 
probíhaly další akce, pro seniory, pro maminky, pro  
školy, a tak je to tu od té doby pořád.  
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3. Regionální funkce – zpráva o činnosti 
______________________________________________________________________________________ 

3.1. Základní cíle RF  v obvodu působnosti, jejich zajištění 

3.2. Plnění základních standardů pro výkon RF 

3.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou 
knihovnou 

3.4. Finanční zajištění regionálních funkcí 

________________________________________________________ 

 
3.1. Základní cíle regionálních funkcí v obvodu působnosti, jejich zajištění 

 

Regionální služby na okrese Česká Lípa byly v průběhu roku 2019 poskytovány 47 
veřejným knihovnám a jejich pobočkám. Neprofesionálním knihovnám a jedné 
profesionální byly též poskytovány výměnné soubory. 

 
V knihovně Polevsko byla v prosinci 
2018 zahájena celková rekonstrukce 
prostor knihovny. Byly provedeny 
stavební úpravy, vyměněno osvětlení, 
položena nová podlahová krytina a 
provedena výmalba. Prostory jsou 
vybaveny novým nábytkem (regály, 
výpůjční pult, křesla, stolek, ..). Knihovní 
fond jsme počátkem roku 2019 vložily 
do počítače, knihy polepily, přebalily do 
ochranné folie a uložily do regálů. 
Knihovna byla znovu otevřena v únoru.

 
V březnu  jsme provedly aktualizaci fondu 
v knihovně Bezděz před vkládáním do 
programu Tritius REKS. Knihovnice 
pracovala s programem Clavius, ale měla jen 
2 moduly, proto při přechodu na jiný 
program jsme celý fond znovu vložily do 
počítače. Knihy byly nově označeny a 
přebaleny. Staré nevzhledné regály jsme 
odstranily a zbylé jsme rozestavěly tak, aby 
vznikl prostor pro mimoknihovní aktivity 
(jóga v knihovně, divadelní kroužek, 
dílničky pro děti i dospělé). 
 



22 

 

V knihovně Svojkov jsme provedly aktualizaci a celý fond vložily do knihovního 
programu Tritius REKS. Knihy polepily, přebalily a srovnaly do regálu. Knihovnice byla 
dlouhodobě nemocná, půjčování knih obstaral manžel. Jiné aktivity byly v tomto roce 
omezeny.  
 
Za zmínku jistě stojí i to, že 4 obce (Kravaře, Polevsko, Stráž pod Ralskem, Svojkov) se 
přihlásily do celostátní soutěže Vesnice roku 2019. I představení knihovny a úroveň 
poskytovaných  služeb jistě přispěly k celkovému hodnocení obcí. Krajskou Vesnicí roku 
za rok 2019 se v Libereckém kraji stal Svojkov, který získal Zlatou stuhu vítěze, s níž je 
spojena prémie milion korun. Obec také může čerpat půl milionu korun z Programu 
obnovy venkova Libereckého kraje. Reprezentovat bude i kraj v republikovém finále. 
Zvláštní ocenění  Za podporu cestovního ruchu získala Stráž pod Ralskem a Cenu za 
kvalitní květinovou výzdobu v obci získalo Polevsko.  
V Holanech a v Žandově jsme pomohly s aktualizací fondu. V Holanech byla provedena i 
revize fondu. 
 
Obecní úřad v Mařenicích na základě 
dopisu z Krajského úřadu v Liberci o 
stavu prostorového a materiálního 
vybavení knihovny svoji knihovnu 
zmodernizoval. 
V knihovně bylo vymalováno, 
položeno nové lino, pořízeny nové 
regály, pracovní stůl pro knihovníka, 
stůl a židle pro čtenáře.  V roce 2020 
předpokládáme automatizaci 
knihovny a zapojení do AKS 
TritiusREKS. 
 
Nové knihovnice jsou v knihovně Kuřívody, Kravaře, Dubá, Velký Grunov. Na konci roku 
pozastavily svou činnost knihovny v Dubnici a Pertolticích. 
K  31. 12. 2019 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. 20 neprofesionálních knihoven pracuje v programu 
Tritius REKS, 9 knihoven v programu Clavius a 7 knihoven není automatizováno. 4 
profesionální  knihovny  pracují s programem Clavius, 2 knihovny mají KP-SYS a 1 
Tritius. 
 
Personální zajištění regionálních služeb   
Za okres Česká Lípa tento počet činil stejně jako v minulých obdobích 2,5 přepočteného 
pracovníka. Z toho dva úvazky byly využity na odbornou knihovnickou činnost a 0,5 
úvazku na činnost řidiče. Jeden odborný pracovník regionálních služeb měl na starosti 
23,5 knihovny. Pro oblast Českolipska jsou využívány odborné znalosti i dalších 
pracovnic MěK Česká Lípa (ředitelka, účetní, oddělení katalogizace a akvizice – 
konzultace při vkládání fondu, objednávky, jakož i další pracovnice Městské knihovny – 
pomoc při správě webu, materiálně technické zabezpečení oddělení, nezbytné další 
odborné konzultace apod.).  
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3.2. Plnění základních standardů pro výkon regionálních funkcí 

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy   
V rámci této služby bylo obslouženo 47 veřejných knihoven okresu. Pracovnice 
regionálního oddělení (RO) zaevidovaly 213 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 2019 
se konzultace týkaly hlavně statistik, knihovnictví, případně přípravy projektu do 
programu VISK3 a knihovního systému Tritius REKS. Při metodických návštěvách (v 
roce 2019 jich bylo 167 a 86 výjezdových dnů) jsou dodávány samozřejmě nové knihy a 
knihy z výměnných souborů, které se v automatizovaných knihovnách stahují do paměti 
počítačů v jednotlivých MK. Při metodických návštěvách jsou do knihoven dodávány 
také drobné knihovnické pomůcky, tiskopisy i folie na balení knih. Současně rozvážíme i 
různé tiskoviny, časopisy nebo účelové publikace, které Městská knihovna získává 
darem. Počet metodických návštěv na jednu knihovnu dosáhl čísla 3,55 počet konzultací 
pak 4,53. 
 
Statistika knihovnických činností   
Statistické výkazy byly zpracovány pro 47 veřejných knihoven okresu Česká Lípa, počet 
zpracovaných statistických výkazů pak dosáhl počtu 51 a to proto, že se výkazy pro 
pobočky vyplňují samostatně a regionální oddělení vypracuje celkové sumáře a 
komentáře. Všechny výkazy o činnosti knihoven byly elektronickou cestou poslány do 
NIPOSu, do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Počet zpracovaných výkazů na 
metodika: 25,5. 
 
Vzdělávání knihovníků, porady  
Městská knihovna Česká Lípa zorganizovala 
pro knihovníky Českolipska již tradiční 
exkurzi - v květnu jsme navštívili Městskou 
knihovnu v Jablonci nad Nisou a  Městskou 
knihovnu ve Smržovce. 
Opět byla vydána dvě čísla metodického listu 
„Knihovna“ a připraveno „Kalendárium 
2019“, jehož podstatnou část tvoří regionální 
výročí. Metodické listy i Kalendárium byly 
rozeslány všem knihovnám okresu a jsou 
také vystaveny na webových stránkách Městské knihovny v České Lípě  
www.knihovna-cl.cz/Dokumenty-ke-stazeni-a-odborne-informace/275.html  
a  www.knihovna-cl.cz/Kalendarium/1520.html 
V rámci vzdělávacích činností regionálního oddělení bylo obslouženo 11 knihoven a akcí 
se účastnilo 33 osob. Zaměstnanci knihoven se účastnili i  odborných školení 
pořádaných Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, Městskou knihovnou v Praze nebo 
Národní technickou knihovnou v Praze.  
 
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 
Výměnný fond Městské knihovny v České Lípě má 25 458 svazků. Přírůstek za rok 2019 
dosáhl 1 278 svazků. Roční úbytek činil 220 svazků. Dotace na nákup knih do VF činila 

http://www.knihovna-cl.cz/Dokumenty-ke-stazeni-a-odborne-informace/275.html
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261 711,76 Kč, skutečná hodnota nových knih dosáhla částky 408 677 Kč, sleva pak 
činila 132 115,03 Kč (32,45%). 
V roce 2019 výměnné soubory na okrese Česká Lípa využívalo 39 knihoven. Celkem 
regionální oddělení distribuovalo 126 souborů, které obsahovaly 7751 svazků. Na jednu 
obslouženou knihovnu tak v průměru připadlo 3,23 soubory s 198,74 knihami.  
7 neprofesionálních knihoven má nové knihy jen díky výměnným souborům. Na 
evidenci oběhu knih se využívá jeden z modulů knihovního systému Tritius. Počet knih a 
souborů je pro jednotlivé knihovny usměrňován i podle jejich momentální situace. 
Knihovny dostávají knihy zcela zpracované a zabalené, pokud si soubor nechávají příliš 
dlouho, jsou regionálním oddělením upomínány. Vracené knihy pracovnice metodického 
oddělení kontrolují a podle potřeby nově přebalují, aby cirkulovaly čisté a co nejlépe 
chráněné. Knihovnám, které již půjčují přes počítač, jsou soubory stahovány do jeho 
paměti, aby knihy mohly být půjčovány také automatizovaně. Hodnota knih, které byly 
knihovnám  půjčeny v rámci cirkulace za rok 2019, dosáhla částky 2 168 093,70 Kč,  což  
je 55 592,15 Kč na jednu obslouženou knihovnu. Do výměnných fondů se na okrese 
Česká Lípa nezahrnují knihy nakoupené z prostředků obcí. Ty se zpracují a dovezou do 
příslušné knihovny natrvalo. 
 
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu   
S aktualizací, odpisy fondu, revizí a případně stavěním fondu pomohly pracovnice 
regionálního oddělení v Polevsku, Svojkově, Holanech, Žandově a na Bezdězu. 
 
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, dále brnišťské  pobočce Velký Grunov,  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 2019 to bylo 
celkově  35 knihovnám. 
Za rok 2019 přišlo na účet MěK Česká Lípa 719 097,14 Kč z obcí a měst regionu,  za něž 
bylo nakoupeno 3 442 svazky. Podstatná část knih je nakupována se slevami. Celková 
hodnota nakoupených knih dosáhla  1 062 140 Kč, což znamenalo úsporu 32.3 %. V roce 
2019 bylo na jednu obslouženou knihovnu nakoupeno 98,29 svazků. 
Většině knihoven se svazky zpracovávají tak, že je mohou přímo postavit na regál a 
ihned půjčovat. Jednotlivé dodávky pak doprovázejí také dodací listy a příslušné části 
přírůstkového seznamu. Knihovnám, které mají knihovnický program Clavius, se 
nahrávají nová data do jejich počítačů v knihovně, knihovny s programem Tritius REKS 
již mají nová data přímo v počítači, protože jsou připojeny na náš server. Tyto knihy 
necirkulují, jsou majetkem obcí a zůstávají v příslušných knihovnách natrvalo.  
Celkově se v regionálním oddělení v roce 2019 nakoupilo a zpracovalo i s novými 
knihami do výměnných fondů 4 720 svazků. Celkové náklady na pořízení těchto knih 
dosáhly  
980 808,80 Kč, hodnota získaných knih pak dosáhla částky 1 451 447,00 Kč. To je 
úspora 32,43%. Někteří knihovníci a knihovnice ovlivňují výběr svých novinek a to 
osobními návštěvami v RO nebo na základě posílaných edičních plánů a e-mailové 
nabídky. Někteří výběr nechávají na RO, záleží na domluvě. 
 

Servis výpočetní techniky 
V roce 2019 jsme nepřipojily do knihovního systému Tritius REKS žádnou další 
knihovnu. Celkem je připojeno 20 knihoven.  
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Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 
Služební auto Městské knihovny v České Lípě je využíváno na pravidelné rozvozy 
nových knih a výměnných souborů a na metodické návštěvy jednotlivých veřejných 
knihoven okresu. Obslouženo tak bylo 47 knihoven a rozvezeno bylo celkově 7 751 
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 2019 ujelo služební auto Městské knihovny Č. Lípa pro potřeby regionu 5 308 km. 
 
3.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou 
 

Webové stránky „pro knihovny“ 
V roce 2019 regionální oddělení MěK Česká Lípa nadále pracovalo na editaci 
jednoduchých webových stránek pro 28 neprofesionálních knihoven okresu. Stránky 
byly pravidelně doplňovány přehledy regionálních i celostátních výročí, seznamy nových 
knih, anketami, novými fotografiemi nebo informacemi o knihovnách a akcích.  
 

Ostatní činnosti regionálního oddělení  
Z prostředků regionální dotace nakupuje RO drobné pomůcky a tiskopisy a knihovnám 
je poskytuje zdarma dle potřeby. Také fólii na přebalení starších knih dostávají knihovny 
v menším množství bezplatně. Pracovnice regionálního oddělení distribuují po okrese 
různé tiskoviny i časopisy, které MěK Česká Lípa  dostává od krajské i národní knihovny, 
případně od dalších organizací. 
Regionální oddělení Městské knihovna Česká Lípa vydává 2x ročně pro potřeby 
knihoven regionu již několik desetiletí metodický list „Knihovna“ a každoročně je 
knihovnami Českolipska využíváno Kalendárium výročí pro příslušný rok.  
 

3.4. Finanční zajištění RF 
Celkový příspěvek Libereckého kraje na zajištění regionálních služeb činil pro rok 2019 
1 506 000 Kč. Na jednu obsluhovanou knihovnu to je 32 042,55 Kč a jednoho obyvatele 
okresu Česká Lípa včetně Jablonného v Podještědí (105 462 obyvatel celkem k 1.1.2020) 
pak 14,28 Kč.  Na nákup výměnného fondu bylo uvolněno 261 711,76 Kč, to je 17,38% z 
celkové dotace. 

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31. 12. 2019 
- DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST 

Náklady Čerpání k 31. 12. 2019 
Materiál,pomůcky, režijní náklady 48 229,- 
Nákup knihovního fondu 261 712,- 
DHIM  0 
plyn,el.energie,benzin 32 059,- 
Cestovné 10 903,- 
Servis výp. techniky, apod. 25 043,- 
Nákup licencí knih. systému 0 
Ostatní služby 40 285,- 
Mzdové náklady 800 000,- 
Náklady na ZP a SP 269 119,- 
Sociální náklady 16 000,- 
Jiné ost.náklady 2 650,- 
CELKEM 1 506 000,- 
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4. Přehled hospodaření 
 
 

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31. 12. 2019 
- PŘÍSPĚVEK MĚSTA  

(dotace na regionální funkce samostatně- viz výše) 

Výdaje Čerpání  k  31. 12. 2019 
Materiál 362 267,88 
Knihy,časopisy 1 052 246,67 
DDHM 1 054 263,28 
el.energie 171 977,- 
plyn 121 417,- 
voda 70 000,50 
benzin 26 902,81 
teplo pob.Špičák 163 829,31 
Opravy strojů  
Opravy budov 20 778,- 
Cestovné 21 727,- 
Poštovní +telekomunikační 103 047,95 
Ostatní služby 705 607,99 
Stravné 212 959,- 
Osobní náklady 30 620,- 
Mzdové náklady 7 173 096,- 
Náklady na ZP 643 118,- 
Náklady na SP 1 777 619,- 
Jiné ost.náklady 21 828,- 
Příděly do FKSP 142 776,- 
Repr. fond 18 588,- 
Odpisy 46 473,- 
CELKEM 13 941 142,39 

Příjmy: 

Od čtenářů 528 082,50 
Ostatní příjmy - nájemné 16 430,- 
Ostatní příjmy – čerpání fondů 23 096,- 
Získané granty a dotace na projekty  
Provoz.dotace MěÚ 13 942 000,- 
CELKEM 14 509 608,50 

Zlepšený výsledek hospodaření              568 466,11 

 
 
V České Lípě 15. 2. 2020    PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka 
       Městská knihovna Česká Lípa, p.o. 
 
 
 


