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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.  
 
Knihovna má regionální působnost. Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci 
pověřena výkonem regionálních funkcí (poskytuje knihovní servis knihovnám 
okresu Česká Lípa  a jako pověřená knihovna je  garantem  VKIS v okrese Česká 
Lípa). 
 

 
1.1. Pracoviště Městské knihovny 

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

 nám. T.G.M. - zadní trakt  
(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 
23,5 přepočtených pracovníků (20 plných úvazků + 4 částečné – úklid, údržba) 
z toho 2,5 prac. úvazku pro zajištění regionálních funkcí  
       (hrazeno z dotace Libereckého kraje na regionální funkce) 
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1.3. Základní statistické údaje (k 31. 12. 2014) 
 
Knihovní fond k 31.12. 2014 :  

celkem  124 579 knihovních jednotek   v hodnotě 19 148 467,72Kč 
  z toho přírůstků  v roce 2014:  

4 308 knihovních jednotek  - z toho: 
3 658 k.j. bylo koupeno v nákladu 698 593,55,-Kč (náklady jsou snížené o 
získané slevy – v průměru 31%, skutečná hodnota nakoupených knih činí 
1 004 132,00Kč) 
177 titulů periodik v hodnotě  124 057,- Kč 

 
Počet čtenářů k 31. 12. 2014:  4 104          
                   z toho 825 čtenářů do 15 let     
     
Počet výpůjček v roce 2014 :  285 916 knihovních jednotek    
 
Návštěvnost knihovny  v roce  2014:    95 836 návštěvníků (fyzických) 
                             z toho:    7 079  návštěv uživatelů internetu 
                                                         9 963 návštěvníků kult. a vzděl. akcí 
    
Vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou:   518 

            S celkovou účastí  9 963  návštěvníků      
Z toho            Kulturní                    433  (8 386 účastníků)   

Vzdělávací                  85  (1 584 účastníků)   
 
Z toho             Pro dospělé     87  (1 584 účastníků)    

Pro děti                     414  (8 093  účastníků)    
Pro střední školy   17   (286  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 

 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) 
 Služba všudevracení a všudepůjčování  
 K dispozici je kopírovací služba, Veřejná písárna (Word, Excell) 
 Internet, přístup k databázím (Beck-online, Anopress) 
 Elektronické služby (On-line katalog, Konto čtenáře, Rezervační služba) 
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2. Zpráva o činnosti  
Městské knihovny za rok 2014 

______________________________________________________________________ 
 

2.1. knihovnicko - informační služby 
2.2. kulturně - výchovná  a vzdělávací činnost  

2.3. provozní a technická oblast 
________________________________________________________________ 

 

2.1.Knihovnicko – informační služby 
 

 Městská knihovna Česká Lípa fungovala v roce 2013 bez zásadních změn a 
výpadků. Pouze během letních měsíců byla postupně všechna zařízení knihovny 
uzavřena z důvodu čerpání dovolených a realizace nutných oprav. Vzhledem 
k tomu, že uživatelé si již mohou půjčovat a vracet v jakémkoliv oddělení nebo 
pobočce, nebyly plánované uzavírky pracovišť pro veřejnost jakkoliv omezující. 
 

 Základním kvantitativním  kritériem pro hodnocení  výkonnosti služeb jsou 
statistiky, které máme za uplynulá období k dispozici. Při jejich srovnávání je 
však potřeba uvážit, že počet obyvatel České Lípy neustále klesá, oproti roku 
2000, kdy počet obyvatel České Lípy dosahoval téměř 40 tis., dosahuje  počet 
obyvatel našeho města aktuálně již jen 36 734 obyvatel. I to je nepochybně jeden 
z faktorů, který ovlivňuje počty našich uživatelů.   
 

 K nepříznivým ukazatelům patří počet přihlášených čtenářů – tady došlo 
k poklesu cca o cca 200 registrovaných čtenářů a tento jev je jednoznačně spojen 
se službou všudevracení a všudepůjčování. Čtenáři mají jednotnou průkazku, na 
kterou mohou využívat všechna oddělení a pobočky knihovny, což dříve 
představovalo samostatné registrace. Skutečných uživatelů je ve skutečnosti 
rovněž více, protože je třeba uvážit, že na jednu průkazku často dochází manželé, 
rodiče s dětmi, apod. Tento fakt jen těžko  můžeme eliminovat. Počet vypůjčených 
knih zůstává na zhruba stejné hladině, nepatrně se snížila návštěvnost. Snížení 
celkové návštěvnosti je dáno  především omezením míst u veřejného internetu, 
ke kterému jsme dospěli z důvodu zajištění bezpečnosti provozu knihovny a 
eliminace množících se krádeží ve veřejném prostoru. Internet  a počítače jsme 
zcela odstranili v dětských odděleních, protože jejich využívání se omezilo pouze 
na facebook a PC hry. Na základě zmíněných opatření se počet uživatelů 
veřejného internetu se  výrazně snížil. 

 

 Nemalým úspěchem je další zvýšení počtu našich kulturních a vzdělávacích akcí 
na číslo 518. Zvýšení počtu našich akcí o dalších skoro 80 akcí  za rok 2014 je 
dáno dalším rozšířením aktivit zaměřených na naše dětské uživatele a 
prohloubení spolupráce především se sítí základních škol. Důraz, který klademe 
na spolupráci se základními školami je dán především naším trvalým cílem, a to 
podporou čtenářství u dětí a mládeže. Dalším cílovou skupinou, na kterou 
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směřuje naše pozornost je seniorská populace, pro kterou  připravujeme tzv. 
senior program. 

 
 Městská knihovna Česká Lípa dlouhodobě usiluje o vysoký standard kvality 

služeb, a to jak po stránce odborné, knihovnicko–informační, tak i po stránce 
provozní. I v roce 2014 jsme pokračovali ve službě VŠUDEVRACENÍ A 
VŠUDEPŮJČOVÁNÍ (Čtenářský průkaz uživatele českolipské knihovny je platný 
pro všechna oddělení a pobočky, která mohou bez omezení využívat. Mohou si 
půjčovat kde chtějí, mohou knihy vracet, kde chtějí.) 
Jedná se o poměrně sofistikovanou činnost knihovny, která je náročná především 
pro obsluhující personál a klade na něj nemalé nároky. Bez precizní a 
soustředěné práce bychom tuto službu jen těžko zajišťovali. 
 

 S novým školním rokem doplnila městská knihovna nabídku svých  služeb 
veřejnosti o „balení knih na míru“. Zatím jsme  spíše sondovali zájem a vyzkoušeli 
naše možnosti, ale před dalším zahájením školní docházky tuto službu více 
zpropagujeme a rozšíříme. 
 

 Díky projektu VISK (Veřejné informační služby knihoven) a dotaci Ministerstva 
kultury ČR byla modernizována PC síť na největší pobočce knihovny na sídlišti 
Špičák v podobě výměny stávajícího HW (celkem 6 PC stanic a 4 monitory. Dále 
došlo k updatu SW (přechod na WIN7 Professional a Office 2010) tak, aby 
pobočka bez problému  zvládala on-line připojení k hlavnímu serveru v hlavní 
budově a uživatelům umožnila komfortní práci s kompatibilním  SW (dosud na 
stanicím WinXP Office2003 - předchozí poslední výměna PC byla provedena v 
roce 2007). Celkové náklady na modernizaci PC sítě činily 89 489,- Kč, z toho 
61 000,- byla dotace, 28 489,- Kč byly  prostředky hrazené z rozpočtu městské 
knihovny.  
 

 Za pomoci dalšího projektu bylo nakoupeno 5 ks notebooků a k tomu byl pořízen 
jeden tablet iPad a byl tak položen základ pro vytvoření mobilní PC učebny, která 
je plnohodnotnou náhradou pevně vybavené učebny, kterou z důvodu 
prostorového omezení nemůžeme provozovat. PC učebnu tak nyní můžeme dle 
aktuální potřeby zajistit v čítárně knihovny (jediný prostor, který operativně 
přeskupujeme, upravujeme pro vzdělávací akce, kulturní pořady), případně v 

dětském oddělení v dopoledních 
hodinách (informační lekce) nebo v 
administrativním zázemí, které 
poslouží pro vzdělávání 
knihovníků regionu. Pro 
informační výchovu určenou 
školám (ročně těchto  informačních 
lekcí proběhne v MK ČL cca 70 pro 
cca 1400 účastníků) využíváme 
kromě prezentační techniky 
notebooky, které operativně 
rozložíme tam, kde se právě 
příslušné školení či  lekce koná. 
Žáci a studenti tak mohou kromě 
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teoretických úvodů sami plnit dané úkoly a zkoušet zpracovávat určitá témata. 
Celkové náklady na mobilní PC učebnu činily 86 379,- Kč, z toho 60 000,- byla 
dotace, 26 379,- byly  prostředky hrazené z rozpočtu městské knihovny.  
 

 V roce 2014 jsme se v oblasti zajišťování odborných knihovnických činností 
věnovali velmi specializovanému tématu, kterým je aplikace nových 
katalogizačních pravidel do knihovnické praxe. Samotný přechod na nová 
katalogizační pravidla RDA se odehraje až v roce 2015, pro bezproblémový 
přechod se však musely učinit již některé přípravné kroky, jako například změna 
tzv. výměnného formátu (formát pro výměnu informací určených pro tvorbu a 
výměnu bibliografických i dalších dat jednotlivého knihovního dokumentu), 
do něhož je knihovní fond podle katalogizačních pravidel zpracováván. Městská 
knihovna Česká Lípa dosud pracovala s výměnným formátem UNIMARC a pro 
aplikaci nových katalogizačních pravidel bylo nutné zajistit přechod AKS Clavius 
na formát MARC 21. Bez těchto kroků bychom nemohli sdílet společnou 
katalogizaci, spolupracovat se Soubornými katalogy, apod. Náklady spojené 
s touto procedurou byly předmětem dalšího  úspěšného projektu a  díky dotaci 
MK ČR mohla Městská knihovna Česká Lípa uskutečnit další krok k prohloubení 
spolupráce se Soubornými katalogy a ústředními paměťovými institucemi.  
Prostřednictvím projektu jsme pořídili upravené licence jednotlivých modulů  
knihovního systému Clavius, které přijaly formát MARC21, nezbytný pro aplikaci 
nových katalogizačních pravidel RDA. Nové licence umožnily realizovat  převod 
záznamů do formátu MARC21 podle současných pravidel AACR2 a současně 
knihovní systém s interním formátem dat MARC21 nám poskytuje prostor a 
podmínky pro  aplikaci nových katalogizačních  pravidel RDA. Zjednodušilo se 
předávání záznamů do SK ČR a hlavně jejich kontrola včetně komunikace s 
pracovníky SK ČR při odhalování nedostatků v záznamech. 
V průběhu realizace projektu se nejprve testovala konverze do interního formátu 
MARC21, v této fázi vstupovali  do systému jen vybraní pracovníci knihovny, 
specialisté na katalogizaci, kteří provedli namátkovou kontrolu převedených dat 
a prověřili kvalitu konverze. Po schválení stavu konverze byla provedena ostrá 
konverze dat a celá knihovna přešla na systém s interním formátem MARC21. 
Současně bylo provedeno školení zápisu do polí formátu MARC21 podle pravidel 
AACR2, jehož se zúčastnily všechny knihovnice zapisující bibliografické záznamy. 
Výsledkem projektu je zejména zkvalitnění přispívání do souborného katalogu 
ČR. Možnost pracovat přímo se záznamy v nejrozšířenějším formátu MARC21. 
Možnost vytvářet v tomto formátu bibliografické záznamy nové nebo je stahovat 
ze všech hlavních zdrojů tuzemských i světových.  
Zároveň byl tímto projektem položen základ pro zabezpečení spolupráce se 
souborným katalogem a kooperativní tvorbou souborů národních autorit 
v příštím období, kdy jedině přechod na interní formát MARC21 umožní aplikovat 
nová pravidla RDA (počátek roku 2015). Současně předpokládáme tímto zajištění 
kompatibility s chystaným Centrálním portálem knihoven. 
Celkové náklady  tento projekt činily 89 000,- Kč, z toho 62 000,- byla dotace, 
27 000,- byly  prostředky hrazené z rozpočtu městské knihovny. 

 
 Městská knihovna nadále spolupracovala s Národní knihovnou v oblasti 

Souborného katalogu (MK Česká Lípa přispívá prostřednictvím 
automatizovaných procesů do Souborného katalogu ČR  záznamy svého 
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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 
2014 zajištěn výhodný přístup k  obsáhlým elektronickým zdrojům mediální 
databáze firmy Anopress, která obsahuje plné texty článků z celostátních i 
regionálních deníků a časopisů, přepisy zpravodajských a diskusních pořadů 
rozhlasu a televize, agenturní zprávy z internetu.ap.). K dispozici je rovněž 
databáze Beck–on line  - elektronická sbírka zákonů. 
 

 Stejně jako v minulých letech, usilovala knihovna i v roce 2014  o vícezdrojové 
financování své činnosti prostřednictvím grantů. Celkově se knihovna ucházela o 
finanční prostředky 2  institucí a předložila dohromady 12 projektů, toho 8  
úspěšných:  
V roce 2014 bylo zpracováno a podáno celkem 12 projektů, které všechny 
byly úspěšné: 
Ministerstvo kultury ČR (program Veřejné informační služby knihoven) 
Informační výchova pro všechny – mobilní PC učebna – získáno 60 000, 
Rychle, kvalitně, bezpečně – upgrade PC vybavení na pobočce Špičák – 61 000,-
Zabezpečení spolupráce se souborným katalogem ČR – licence SW – 62 000,-  

 

Ministerstvo kultury ČR (program Knihovna 21. století)  
Tvořivě v knihovně – (materiál a pomůcky pro výtvarné dílny a workshopy) - 
7 000,- Knihovna pro rodinu – rodina v knihovně – (přednáškový cyklus) - 
10 000,-  
Nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny – nákup knih v NJ – 6 000,- 
projekt Česká knihovna – (nákup výběru knih českých autorů) - 7000,-  

 

Město Česká Lípa 
Cvičení pro seniory, trénink paměti – 12 000,- 
Klub aktivních seniorů – 8 000,- 
Životní prostředí – údržba zahrady pobočky Špičák a nové herní prvky – 16 000,- 
Školský grant I. kolo – Dětský den na Špičáku – 18 000,- 
Školský grant II. kolo – Den pro dětskou knihu – 12 000,- 
CELKEM BYLO PROSTŘEDNICTVÍM 12 PROJEKTŮ  ZÍSKÁNO  279 000,-Kč 
 

 Vedle těchto grantových prostředků a mimořádných finančních příspěvků získala 
městská knihovna 1 267  000,-Kč jako účelovou dotaci Libereckého kraje na 
zajištění tzv. regionálních funkcí (podrobněji viz níže). 
 

 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 se účastní  Komunitního plánování Města 
Česká Lípa, zejména prostřednictvím jednotlivých pracovních skupin a je členkou 
pracovní skupiny Eurex knihovny Euroregionu Nisa - Neisse - Nysa, v jejímž 
rámci vznikla již řada zajímavých společných přeshraničních projektů.  
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 O svých aktivitách, novinkách v provozu i službách knihovna pravidelně 
informuje na stránkách regionálního i místního tisku, zejména Městských novin a 
Českolipského deníku i MF Dnes, pravidelně přispívá do kulturních zpravodajů a 
přehledů  i rozhlasových stanic.  

 K propagaci služeb knihovny a  k prohloubení informovanosti veřejnosti slouží 
také řada propagačních letáků, které sami vyrábíme a jsou k dispozici  široké 
veřejnosti nebo je distribuujeme do vybraných organizací a zařízení. 
 

 Za účelem zkvalitnění naší publicity a 
prohloubení  informovanosti o českolipské 
knihovně vydáváme elektronický 
zpravodaj E-ZPRAVODAJ. Cílem je 
upozornit na akce pořádané knihovnou, 
přinést zpravodajství z proběhlých 
událostí, přiblížit různé novinky a 
zajímavosti. Společně s webovými 
stránkami a  profilem na Facebooku je tato 
aktivita knihovny dalším krokem 
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 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. Veřejnost může  
informace čerpat z několika na webu 
přístupných databází, které knihovna 
vytváří ze svého fondu (regionální 
osobnosti, regionální události, analytický 
popis článků z regionálního tisku) nebo 
vlastního Kalendária výročí roku, jehož 
nejzajímavější částí jsou opět regionální 
výročí roku. Kvalita webové prezentace 
městské knihovny byla několikrát 
prověřena soutěží Biblioweb, v níž  
pravidelně obsazovala přední místa. O 
kvalitě webu knihovny svědčí i skutečnost, 
že stránky www.knihovna-cl.cz se staly 
součástí projektu Národní knihovny ČR – 
WebArchiv (trvalá archivace webu 
městské knihovny).  
 

http://www.knihovna-cl.cz/
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 Na jaře 2014 byl uskutečněn rozsáhlý průzkum spokojenosti uživatelů se 
službami knihovny, který byl k dispozici i v elektronické podobě na webu 
knihovny a přinesl zajímavé podněty i ohlasy veřejnosti, které postupně 
zpracováváme a budeme aplikovat do provozu. Za nejcennější však považujeme 
to, že veřejnost vesměs kladně hodnotila služby knihovny a pokud byly zmíněny 
nedostatky, pak to bylo především v oblasti rozsahu provozní doby - veřejnost 
například postrádá větší dostupnost knihovny v dopoledních hodinách v dětském 
oddělení apod.  
 

 Vlastní  speciální Databáze regionálních osobností a událostí je tvořena a 
excerpována z fondu regionální literatury i dalších dostupných materiálů a 
obsahuje již  1585 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. 

 
 V roce 2014 nadále zajišťovala městská knihovna rozvoz knih do domácností 

seniorů nebo pohybově handicapovaných občanů.  
 

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

 - Nový občanský zákoník pro management knihoven – NK ČR 
 - Dětské čtenářství a dětská literatura – konference v KVK Liberec 

- Katalogizace - věcné zpracování – cyklus školení NK ČR  
- E-knihy a knihovny– seminář v KVK Liberec  
- Trénování paměti v knihovnách 
- Britská literatura – seminář v KVK Liberec 
- Komunitní strategie knihoven – seminář v Coethe Institutu v Praze 
- OKNA-O knihovnických aktivitách – workshop pro dětské knihovny 
- Senioři v knihovně – knihovny pro seniory – seminář v KVK Liberec 
- Knihovny současnosti – celostátní odborná konference Olomouc 
- Organizace a zabezpečení VU3V – ZU Praha 
- Knihovnická dílna – seminář v MK Praha 
- Čtenářská gramotnost dětí – seminář KVK Liberec 
- Setkání knihovníků Libereckého kraje - konference 

 - Cyklus školení v oblasti ICT a VT v KVK Liberec  
 - Knižní veletrh Praha 

- Ekonomika, účetnictví, řízení, personalistika  
- několik pracovnic městské knihovny se účastnilo odborného vzdělávání i             
prostřednictvím e-learningu, který probíhal ve druhém pololetí roku.                    
 

 Díky regionální organizaci Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
Libereckého kraje, mělo několik našich pracovnic příležitost zúčastnit se exkurse 
do nových  knihoven Ústeckého  kraje. Měli jsme možnost navštívit a obdivovat 
ojedinělou novostavbu Městské knihovny v Děčíně a zcela novou moderní 
knihovnu univerzitního kampusu UJEP Ústí nad Labem.  
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 Zástupkyně ředitelky Městské knihovny Mgr. Zdeňka Stromková se stala 
držitelkou ocenění   Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje 2014, kterou pod 
záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro památkovou  péči, kulturu 
a cestovní ruch vyhlašuje každoročně  Regionální organizace Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků Libereckého kraje. Mgr. Zdeňka Stromková získala 
letošní titul Knihovnice roku za tvorbu webových  prezentací pro síť 
neprofesionálních knihoven. Využila volně dostupnou šablonu webu pro malé 
knihovny a vytvořila webovské stránky pro více než 30 neprofesionálních 
knihoven Českolipska. Přestože se jedná o prezentace neprofesionálních 
knihoven nepostrádají tyto stránky  zajímavé odkazy, přehledy o nových knihách, 
případně i on-line katalog. Velmi důležité je i to, že webovské stránky jsou 
neustále aktualizovány, přináší průběžná sdělení, pravidelné info o zajímavých 
výročích a událostech. 31 webovských stránek bylo vytvořeno paní Zdeňkou 
Stromkovou a o 27 z nich  se nadále intenzivně stará, ostatní si již pomalu zvykají 
a péči o svůj web přebírají. Přehled  o knihovnách okresu Česká Lípa je 
k dispozici na webu Městské knihovny v České Lípě www.knihovna-cl.cz v sekci 
Pro knihovny.  

 
 

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, 

http://www.knihovna-cl.cz/
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autorských setkání či informačních  lekcí pro síť základních a středních škol. 
Výjimkou nejsou ani velké zábavné akce pro celé rodiny.   

 
 V roce 2014 jsme uskutečnili 518 kulturních a vzdělávacích akcí, jichž se 

zúčastnilo téměř 10 000 návštěvníků. Počet besed a přednášek se oproti roku 
2013 opět zvýšil a to dokonce o 79 akcí!   

 
 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, a protože je to dnes již opravdu široká nabídka, uvádíme ji 
jako přílohu této výroční zprávy.  

 
 Kromě našich knihovnických lekcí a 

tematických pořadů si školy nechávají 
připravit programy dle vlastního zadání. 
K mimořádným aktivitám pro nižší 
školní věk náleželo oblíbené Pasování 
prvňáčků na čtenáře – pro každou první 
třídu v České Lípě je na konci školního 
roku připraven slavnostní program, kdy 
každé dítě musí projevit své čtenářské 
dovednosti a poté je pasován na čtenáře. 
Děti dostávají pamětní medaili, 
slavnostní glejt a svou první čtenářskou 
průkazku. Ti nejlepší čtenáři pak obdrží 
jako dárek knihu, kterou získáváme 
zdarma z projektu Knížka pro prvňáčka, 
případně dokupujeme za cenu 20,-Kč /1ks (!) z repre fondu.  
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 V programu knihovny roku 2014 nechyběla  pravidelně (každý měsíc) pořádaná 
Kouzelná dílna, která probíhá v dětském oddělení na náměstí T.G.Masaryka a je 
věnovaná různým rukodělným pracem a  výtvarným technikám. Tyto dílny  jsou 
obvykle navštěvovány  společně dětmi a jejich rodiči a díky dotaci Ministerstva 
kultury a projektu Tvořivě v knihovně jsme se mohli vybavit zajímavými 
pomůckami, materiálem a dílny tak mohly být pořádány zdarma a být dostupné i 
pro děti ze sociálně slabších vrstev.  Současně každý týden probíhá v dětském 
oddělení  hlasité předčítání pohádek a příběhů - Čtení při lampičce.  
 

 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. 
Současně zveme do knihovny 
školy, kde se dramatické výchově 
rovněž věnují a tyto zde hrají pro 
veřejnost a konečně 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 a v roce 2014 jsme 
nově připravili a programu 
zařadili pohádku o Červené 
karkulce. Za zmínku jistě stojí, že 
těchto vlastních divadelních 
představení se v knihovně hrálo 
jen v roce 2014 celkem 31 krát!  
 

 Na pobočce Špičák každý měsíc probíhaly pravidelné pořady  - Dopoledne pro 
maminky s dětmi na mateřské dovolené, vždy se speciálním programem, dílnami 
nebo divadélkem. Pobočka Špičák je kromě knihovny i místem, kde působí 
Okresní odbočka Svazu nevidomých a slabozrakých, která zde vybudovala 
vzdělávací středisko integračních aktivit a s knihovnou velmi těsně spolupracuje.  
 

 Počtvrté jsme ve společné kampani 
knihovnické veřejnosti vyhlásili Březen 
– měsíc čtenářů a k tomuto připravili 
speciální program pro dospělé i pro děti. 
Vyvrcholením projektu Březen – měsíc 
čtenářů se stalo vyhlášení Čtenáře roku. 
V roce 2014 jsme hledali čtenářskou 
rodinu (při příležitosti roku 2014 jako 
roku Rodiny). Pro pozvané čtenářské  
rodiny byl připraven slavnostní 
program a vybrané rodiny obdržely 
pěkné dárky a diplomy. Čtenář roku 
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2014 – čtenářská rodina Pröllerových se spolu s knihovnou poté zúčastnila 
krajského vyhlášení Čtenáře roku, které se konalo v Krajské vědecké knihovně 
v Liberci s velmi slavnostním a bohatým 
programem.  
 

 Už podruhé jsme uspořádali Noc 
s literaturou, čtenářský happening, který 
proběhl v květnu ve spolupráci 
s Českými centry. Paralelně na 3 místech 
České Lípy (knihovna, radniční šatlava i 
atrium a centrum textilního tisku ) se 
četly novinky současné evropské 
literatury. Akce probíhala ve stejném 
čase a formátu vedle Prahy a Brna také 
v několika evropských  městech a 
samozřejmě v několika knihovnách.  

 
 Jak už bylo zmíněno, knihovna pořádá i občasné velké akce pro 

celé rodiny. Jednou z prvních roku 2014 byl pohádkový večer při 
příležitosti Noci s Andersenem, kdy program probíhající ve 
večerních hodinách pod názvem detektivní pátrání s komisařem 
Vrťapkou navštívilo více než 100 návštěvníků. Další podobnou 
akcí byl Dětský den na Špičáku, který se v roce 2014 úspěšně 
konal již pošesté a kromě prostor samotné pobočky, probíhal 
zejména na přilehlé zahradě  a přilákal na 400 návštěvníků. 
Dětský den na Špičáku byl v roce 2014 podpořen školským 
grantem města Česká Lípa a díky tomu jsme mohli připravit 
bohatý program (divadelní představení, žonglérské vystoupení, 
facepainting) a hlavně dětem připravit opravdu pěkné odměny 
(dárkové balíčky)  za soutěžení. 

 
 

 Městská knihovna přispěla vlastním programem také do programu městských 
slavností – na sobotu 28.6. vyhlásila amnestii pro upomínané čtenáře a loutkové 
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divadlo pro děti (českolipské pověsti v podání loutkového divadla knihovny). Ve 
stylizovaném obýváku před knihovnou probíhal Čtenářský maraton - nonstop se 
četly ukázky z literatury pro děti a mládež a novinkou byla Knižní směnárna, 
jakási veřejná burza knih rovněž umístěná do stanu před knihovnu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pro říjnový Týden knihoven jsme využili společné vyhlášené motto: Knihovny 
muzeí a  Velká válka (100 let od vypuknutí 1. světové války) a v tomto duchu byl i 
připraven program: 
Poklady v muzejní knihovně  - přednáška v muzejní knihovně 6.10.  
Domov za války- přednáška  Mgr. Ladislav Smejkala 7.10. 
Drazí rodiče! Pozdravy z  České Lípy -  výstava pohlednic odeslaných z ČL 
v období 1. sv. války) 
Školám nabídnuty tématické besedy  „Knihovny-muzea-galerie – račte vstoupit“ 
 

 Další neméně zdařilou akcí s návštěvností kolem 300 účastníků byl Den pro 
dětskou knihu, který proběhl v sobotu 29. listopadu pod názvem Pojďte s námi 
do (vánoční) pohádky, kterým jsme se připojili ke slavnostem začátku Adventu a 
 rozsvícení vánočního stromu. Rovněž tato akce byla podpořena školským 
cíleným grantem Města Česká Lípa a tak jsme mohli zajistit program (hudební 
divadlo Putování za betlémskou hvězdou) a zakoupit materiál pro výtvarné dílny 
a soutěže, které celou akci provázely. V prostorách knihovny  současně probíhal 
prodej knih pro děti a mládež za zvýhodněné ceny. Na závěr jsme každé 
zúčastněné dítě odměnili sladkou odměnou a půvabnou knížečkou 
z nakladatelství Triton (pro knihovny vyjednána cena 5,-Kč!) od  oblíbeného 

autora Miloše Kratochvíla. 
 
 
 
 

http://www.tridistri.cz/inshop/catalogue/products/pictures/978-80-7387-522-0_V.jpg
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 V průběhu roku 2014 se podařilo uskutečnit několik zajímavých přednáškových 
cyklů, které byly organizačně i finančně zajištěny díky různým projektům. 
V prvním pololetí se městské knihovně podařilo navázat spolupráci s technickou 
univerzitou Liberec a výsledkem bylo několik setkání s odborníky, specialisty a 
vědeckými pracovníky a  pedagogy liberecké univerzity. Pod názvem Vědecké 
kavárničky se návštěvníci  mohli seznámit s 3D technologiemi, bionikou nebo 
nanotechnologiemi a nanomateriály. 
 

 Dalším přednáškovým souborem byl přednáškový cyklus Knihovna pro rodinu – 
rodina v knihovně, který byl podpořen dotací Ministerstva kultury a v němž 
odborníci představili různá úskalí rodinných vztahů a spisovatelé, kteří 
problematiku rodinných vztahů zpracovávají v beletrii četli svá díla a podělili se o 
své zkušenosti, poznatky. Vyvrcholením tohoto projektu bylo setkání se 
socioložkou a publicistkou Jiřinou Šiklovou, které se setkalo s mimořádným 
zájmem veřejnosti.  
 

 A konečně, posledním přednáškovým cyklem podpořeným grantem MK ČR byl 
soubor přednášek, jejichž cílem bylo představit různá povolání, koníčky nebo 
obory, v nichž se představené osobnosti uplatnily nebo získaly mimořádná 
ocenění. Cyklus Jak se co dělá představil sportovní střelbu, keškování, divadelní 
tvorbu, ale i akvaristiku a žurnalistiku. 
 

 Vzhledem k rozsahu našich aktivit, které jsou určeny starší generaci, nazýváme 
soubor projektů určených této cílové skupině  SENIOR PROGRAMEM: 
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 I v roce 2014 probíhalo na pobočce Špičák  
cvičení pro seniory. V roce 2014 to bylo 
33x a  zúčastnilo se jej  706 účastníků, 
trénink paměti pak proběhl 12x a 
navštívilo jej 120 účastníků. Na cvičení 
máme ta nejlepší hodnocení, účastníci si 
této aktivity a možnosti volně ji užívat 
neobyčejně cení a jsme velmi rádi, že 
projekt je finančně podporován sociálním 
grantem Města Česká Lípa. 

 V říjnu jsme zahájili spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a otevřeli 
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.).  Je 
novou alternativou ke klasické prezenční přednáškové výuce, je založena na 
nových komunikačních technologiích a internetu, má prvky jak distančního 
vzdělávání a e-learningu, tak i společně sledovaných živých přednášek a cvičení. 
Všechny kurzy Virtuální U3V zahrnují společné sledování předem natočených 
multimediálních přednášek, samostatnou nebo skupinovou práci na domácích 
úkolech, komunikaci a setkání s lektorem, 
cvičné a zkušební testy a exkurze. Studium 
Virtuální U3V probíhá ve tříletém studijním 
programu „Svět okolo nás“ a pro jednotlivé 
semestry je vybírán vždy samostatný, 
tematicky  zaměřený kurz. Cena kurzu 
(semestr) je stanovena na 200,-  - 400,-Kč 
(dáno typem vybraného kursu). Ke studiu 
VU3V se mohou přihlásit  osoby se statutem 
důchodce  nebo invalidní důchodce bez 
rozdílu věku nebo nezaměstnaní kategorie 
50 +  . Po ukončení každého semestru obdrží 
účastník VU3V Pamětní list a po ukončení 6 
semestrů (studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) je 
účastník slavnostně promován v aule České zemědělské univerzity v Praze a 
získá „Osvědčení o absolvování“ Univerzity 
třetího věku při PEF ČZU v Praze.  VU3V 
v České Lípě byla zahájena 7. října a kurzem 
EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY a účastní 
se jej 13 účastníků.  

 Na pobočce Špičák (v ul. Červeného kříže 
2563) funguje od října OTEVŘENÝ KLUB 
60+ - klub otevřený všem, kteří se v dané 
věkové kategorii ocitli, kteří jsou aktivní, rádi 
se vzdělávají, baví, vyhledávají společnost. 
„OTEVŘENO“ je každý čtvrtek do 13,00 do 
15,00 . Programová nabídka byla opět 
podpořena Sociálním grantem Města Česká 
Lípa a do konce roku 2014 se stačilo uskutečnit 11 setkání pro 104 účastníků.  
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 Především dospělým návštěvníkům byla určena rozsáhlá nabídka přednášek, 

autorských setkání, tematických besed a pořadů. Zde je výčet těch 
nejzajímavějších: 

 TURECKEM A ÍRÁNEM  
 KRÁSY NEŽIVÉ PŘÍRODY V PODJEŠTĚDÍ 
 Z ALJAŠKY DO KANADY CESTOU ZLATOKOPŮ 
 BIONIKA ANEB KDYŽ TECHNICI HLEDAJÍ INSPIRACI V PŘÍRODĚ 
 PAKISTÁN  
 BUDOUCNOST TISKU – 3D TECHNOLOGIE  
 KOUZLO APATYKY VČERA A DNES 
 MACHŘI –literární pásmo  
 ODHALENÝ VESMÍR 
 MAGNETIZMUS A ČLOVĚK 
 INDIE 
 MANASLU  
 100 LET BOHUMILA HRABALA 
 VÝROBA A POUŽITÍ  NANOVLÁKEN 
 NOC LITERATURY 
 HIMALÁJE  I. – SIKKIM  A NEPÁL  
 JAK SE DĚLAJÍ  NOVINY 
 IVA PEKÁRKOVÁ – LEVHARTICE 
 HIMALÁJE II. - LADAKH - pěšky, stopem, s batohem... 
 NANOSVĚT  -  NANOMATERIÁLY KOLEM NÁS 
 VIETNAM -  ZE SEVERU NA JIH 
 VELKÁ TROJKA  KARIBIKU  
 VŠECKY KRÁSY DŘEVA   
 DOMOV ZA VÁLKY 
 POKLADY V MUZEJNÍ KNIHOVNĚ 
 PREVENCE KRIMINALITY páchané na seniorech 
  Z DENÍKU CHYTRÉ SOVY – AUTORSKÉ ČTENÍ 
 JAK SE STŘÍLÍ Z MALORÁŽKY 
 JAK SE HLEDAJÍ KEŠE  
 POMŮŽE MI NĚKDO? / 60+ 
  PARTNERSKÉ VZTAHY 
 MEZIGENERAČNÍ DIALOG 
 ABY LÉKY  POMÁHALY…/ 60+ 
 ZIMNÍ VARIACE / 60+ 
 JAK SE DĚLÁ DIVADLO  
 LABYRINTEM PARTNERSKÝCH VZTAHŮ (BEZ PŘEŠLAPŮ)  
 MEZIGENERAČNÍ DIALOG – jak zvládat kritická období i konflikty 

v rodinných vazbách   
 INDONÉSIE, SINGAPUR A MALAJSIE 
 DÍTĚ V RODINĚ 
 DÍTĚ V PROBLÉMU 
 SVĚŽEST A KRÁSA V KAŽDÉM VĚKU / 60+ 
 POHÁDKY DO POSTÝLKY 
 DOMOV PRO MARŤANY – M. Drijverová autorské čtení 
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 DOPISY VNUČKÁM  I  BABIČKÁM - JAK ZVLÁDNOUT  MEZIGENERAČNÍ 
DIALOG s PhDr. JIŘINOU ŠIKLOVOU 

 JAK SE ŽIJE TROPPICKÝM RYBÁM V ČESKÉ LÍPĚ 
 ČAJ A KÁVA V ULICÍCH ASIE 

 
 A nechyběly ani výstavy: 

 KRAKONOŠ, KRABAT – ZNÁTE JE? 
(Výstava výtvarných prací polských, 
českých a německých dětí, které se 
zúčastnily stejnojmenné soutěže) 

 DRAZÍ RODIČE! POZDRAVY Z  ČESKÉ 
LÍPY  

 (výstava pohlednic odeslaných z České 
Lípy v období 1. sv. války) 

 KAREL POLÁČEK SLOVEM I OBRAZEM 
Výstava k příležitosti odhalení pamětní 
desky Karlu Poláčkovi na budově Městské 
knihovny v České Lípě 

 

 A konečně zmínit musíme i  státní svátek – Den vzniku samostatného 
Československa, který byl v roce 2014  mimořádný i pro Městskou knihovnu. 28. 
října byla na budově městské knihovny odhalena pamětní deska Karlu Poláčkovi, 
který v létě roku 1915 jako rekrut 18. pěšího pluku narukoval do České Lípy a 
život České Lípy na počátku 1. světové války později  zachytil  ve svém literárním 
díle. Tehdy jej ale ještě nazýval německým městem…Odhalením pamětní desky se 
tak připomenulo nejen sté výročí začátku Velké války, ale také nadcházející 70. 
výročí úmrtí Karla Poláčka v nacistickém vyhlazovacím táboře. Součástí 
slavnostního aktu bylo také zahájení výstavy KAREL POLÁČEK  - SLOVEM A 
OBRAZEM, která byla veřejnosti přístupná ve vstupním vestibulu knihovny po 
celý měsíc listopad.  

 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 Městská knihovna i v roce 2014 pokračovala v zapojení se do slavnostního  
zápisu nově narozených občanů města do pamětní knihy. Tradiční slavnostní akt, 
kdy je rodičům předána pamětní medaile města a dárek v podobě knihy, doplnila 
Městská knihovna v České Lípě dárkovým poukazem na roční půjčování knížek 
zdarma a propagačními materiály a informacemi o službách knihovny. Knihovna 
tak usiluje o podporu čtenářství v rodině, aktivní vedení dětí k četbě, která je 
klíčovou kvalifikací pro všechny způsoby získávání znalostí a zpracovávání 
informací.  
 

 

2.4. Provozní a technická oblast 
 

 V roce 2014 proběhla v organizaci kontrola  nadřízených orgánů:  
o veřejnosprávní kontrola Města Česká Lípa zaměřená na hospodaření 

s příspěvkem města na rok 2013, jeho čerpání a správu svěřeného  
majetku (audit neshledal žádných  pochybení) 

o Okresní správou sociálního zabezpečení v České Lípě byla provedena 
kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení (kontrola 
neshledala závažných  pochybení) 

o Veřejnosprávní kontrola Ministerstva kultury ČR zaměřená na věcnou 
správnost použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2013 na 
projekty MK ČR. 

 
 Na pobočce Špičák byl zajištěn prostor pro volby senátní i volby do  

zastupitelstva městského. V obou případech zde fungovaly 2 volební okrsky. 
 

 V průběhu roku 2014 začala  městská knihovna pro své účetní operace využívat  
internetové bankovnictví. 

 
 Veřejnost rovněž velmi ocenila možnost zajištění bezhotovostních plateb 

v knihovně. Zájemci o platbu kartou mohou využít tuto možnost v oddělení 
beletrie na náměstí T.G.Masaryka, kde se soustředí nejvíce úhrad za služby 
knihovny.  
 

 Díky projektu VISK (Veřejné informační služby knihoven) a dotaci Ministerstvo 
kultury ČR byla modernizována PC síť na největší pobočce knihovny na sídlišti 
Špičák v podobě výměny stávajícího HW (celkem 6 PC stanic a 4 monitory. Dále 
došlo k updatu SW (přechod na WIN7 Professional a Office 2010) tak, aby 
pobočka bez problému  zvládala on-line připojení k hlavnímu serveru v hlavní 
budově a uživatelům umožnila komfortní práci s kompatibilním  SW (dosud na 
stanicím WinXP Office2003 - předchozí poslední výměna PC byla provedena v 
roce 2007). Celkové náklady na modernizaci PC sítě činily 89 489,- Kč, z toho 
61 000,- byla dotace, 34 053,- byly  prostředky hrazené z rozpočtu městské 
knihovny.  
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 Díky dalšímu projektu bylo nakoupeno 5 ks notebooků a k tomu byl pořízen 
jeden tablet iPad a byl tak položen základ pro vytvoření mobilní PC učebny, která 
je plnohodnotnou náhradou pevně vybavené učebny, kterou z důvodu 
prostorového omezení nemůžeme provozovat. PC učebnu tak nyní můžeme dle 
aktuální potřeby zajistit v čítárně knihovny (jediný prostor, který operativně 
přeskupujeme, upravujeme pro vzdělávací akce, kulturní pořady), případně v 

dětském oddělení v dopoledních 
hodinách (informační lekce) nebo v 
administrativním zázemí, které 
poslouží pro vzdělávání knihovníků 
regionu. Pro informační výchovu 
určenou školám (ročně těchto  
informačních lekcí proběhne v MK ČL cca 
70 pro cca 1400 účastníků) využíváme 
kromě prezentační techniky notebooky, 
které operativně rozložíme tam, kde se 
právě příslušné školení či  lekce koná. 
Žáci a studenti tak mohou kromě 
teoretických úvodů sami plnit dané 
úkoly a zkoušet zpracovávat určitá 
témata. 

 
 Za pomoci  grantu města Česká Lípa v oblasti životní prostředí jsme zajistili 

úpravu  zahrady na pobočce Špičák (2x seč travního porostu, ořez stromů a keřů) 
a pro potřeby nejmenších uživatelů  pobočky pořídili a instalovali zahradní 
houpadla.  
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 Ani v roce 2014 jsme se nevyhnuly projevům vandalství a trestné činnosti 
páchané v našich objektech. V únoru 2014 došlo k dalšímu vloupání do objektu 
pobočky Špičák v ulici Červeného kříže 2563. Naštěstí finanční hotovost zde 
nebyla uložena a vzhledem k rychlému zásahu EZS a PČR nedošlo k dalším 
ztrátám. Zcizeny však byly všechny klíče od poměrně rozsáhlého objektu 
pobočky Špičák, což znamenalo ještě dané noci  převložkovat a upravit všechny 
přístupy do objektu tak, aby nedošlo k opakovanému vniknutí.  
 

 Vzhledem k tomu, že příspěvek Městské knihovny pro rok 2014 byl v části ostatní 
provozní náklady značně snížen, nemohla organizace realizovat pravidelné 
činnosti spojené s údržbou a úpravami jednotlivých prostor. Opravy, které byly 
realizovány byla jen v rozsahu nutné opravy strojů a zařízení tak, aby nedošlo 
k celkovému poškození nebo byly splněny bezpečnostní nároky. 
 

 
 

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 2014 poskytovány  47 
veřejným knihovnám a pobočkám s tím, že byly započteny i pobočky knihoven v Brništi 
(Velký Grunov), MěK Cvikov (Lindava), MěK Jablonné (Postřelná) a MěK Česká Lípa 
(Dobranov).   
Všem neprofesionálním nesamostatným knihovnám byly poskytovány běžné regionální 
služby včetně výměnných souborů. Regionální oddělení navíc spolupracuje se dvěma 
penziony pro důchodce v České Lípě, kam jsou pravidelně dodávány výměnné soubory. 
Nové knihovnice získaly knihovny ve Sloupu v Čechách, v Horní Polici, Chlumu a  
Stružnici. K  31. 12. 2014 byla síť veřejných knihoven okresu Česká Lípa tvořena 
sedmi profesionálními knihovnami se dvěma pobočkami, 36 neprofesionálními 
knihovnami s jednou pobočkou a jednou knihovnou pověřenou regionálními 
funkcemi se čtyřmi pobočkami. 

 

Objekt čp.245 

– zadní trakt 

hlavní budovy 

knihovny na 

nám. 

T.G.Masaryka  
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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. Pokud bude započítán i úvazek řidiče, pak na jednoho pracovníka 
regionálních služeb připadá 18,8 obsluhované knihovny. Pro oblast Českolipska jsou 
využívány odborné znalosti i dalších pracovnic MěK Česká Lípa (ředitelka, účetní, 
oddělení katalogizace – konzultace při vkládání fondu, využívány zkušenosti i knihovnic 
z půjčoven).  

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 158 časově náročnějších konzultací. Nemusí to 
být však číslo úplné, protože konzultace poskytují i další zaměstnanci MěK Česká Lípa a 
ne vždy je nahlásí. 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 2014 se konzultace týkaly hlavně statistik, veřejného internetu 
v knihovnách, knihovnictví a knihovního systému Clavius REKS. 
Při metodických návštěvách (v roce 2014 jich bylo 252 a 52 výjezdových dnů), případně 
konzultacích jsou knihovnám zdarma poskytovány drobné knihovnické pomůcky, 
tiskopisy, různé tiskoviny a časopisy a jsou dodávány samozřejmě nové knihy a knihy 
z výměnných souborů, které se v automatizovaných knihovnách stahují do paměti 
počítačů v jednotlivých MK. Počet metodických návštěv na jednu knihovnu dosáhl čísla 
5,4, počet konzultací pak 3,4. 

Statistika knihovnických činností 

Statistické výkazy byly zpracovány pro 49 veřejných knihoven a poboček okresu Česká 
Lípa, počet zpracovaných statistických výkazů pak dosáhl počtu 53 a to proto, že pro 
jednotlivé typy knihoven připravuje regionální oddělení celkové sumáře a k nim 
komentáře. Celkové číslo zahrnuje ještě Místní knihovnu v Kunraticích u Cvikova a 
pobočku MK Žandov v Heřmanicích.  Ty byly sice v roce 2013 zrušeny, ale regionální 
oddělení se muselo v roce 2014 vypořádat s jejich statistikami.  Statistika byla také 
sestavena pro pobočky v Dobranově i Velkém Grunově.  
Všechny výkazy o činnosti knihoven byly elektronickou cestou poslány do NIPOSu, do 
Krajské vědecké knihovny v Liberci pak také přes počítačový statistický program, který 
je krajem přebírán z hradecké krajské knihovny. Sumáře neprofesionálních knihoven, 
profesionálních knihoven, pověřené knihovny i celookresní sumář byly doplněny 
slovními komentáři a porovnáním výkonů oproti předcházejícímu období. 
Počet zpracovaných výkazů na metodika: 26,5 

Vzdělávání knihovníků, porady      

Také v roce 2014 byl pro všechny knihovníky okresu připraven zájezd po knihovnách 
Českolipska a Děčínska. Navštívili jsme MěK Nový Bor, Městskou knihovnu v České Kamenici a 

novou Městskou knihovnu v Děčíně. Na podzim proběhlo tradiční vzdělávání pro městské i 
místní knihovny spojené s poradami. Připraveny byly prezentace například o autorském 
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právu, o zdrojích námětů na kulturní a výchovné akce pro knihovny, o průběhu 
Knihovnické dílny, která se uskutečnila v říjnu v Městské knihovně v Praze, o katalozích, 
souborných katalozích a meziknihovní výpůjční službě nebo o místních akčních 
skupinách na Českolipsku, které by knihovny mohly využít v souvislosti s financováním 
svých projektů. Diskutovalo se také o připravované změně katalogizačních pravidel 
nebo projektech do programu VISK3. 
Opět byla vydána dvě čísla metodického listu „Knihovna“ a připraveno „Kalendárium 2015“, 
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. 
V rámci vzdělávacích činností regionálního oddělení bylo obslouženo 21 knihoven a akcí se 
účastnilo 57 osob. Zaměstnanci knihoven jezdili i na odborná školení pořádaná Krajskou 
vědeckou knihovnou v Liberci, Národní knihovnou v Praze, 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 nyní 19 391 svazků. Přírůstek za rok 
2014 dosáhl 1 489 svazků. 
Dotace na nákup knih do VF činila 280 000 Kč, skutečná hodnota nových knih dosáhla 
částky 407 126 Kč, sleva pak činila 127 126 Kč (31,23%). 
 
Cirkulace výměnného fondu  
V roce 2014 výměnné soubory na okrese Česká Lípa využívalo 39 knihoven a dále pak 
dva penziony pro důchodce České Lípě. Celkem regionální oddělení distribuovalo  147 
souborů, které obsahovaly 7 938 svazků. Vzrůstající počet knih ve výměnném fondu 
dovoluje připravovat pro knihovny rozsáhlejší soubory Na jednu obslouženou knihovnu 
tak v průměru připadlo 3,8 souborů s 204 knihami.  Některé malé neprofesionální 
knihovny mají nové knihy jen díky výměnným souborům. Počet knih a souborů je pro 
jednotlivé knihovny usměrňován i podle jejich momentální situace. Na evidenci oběhu 
knih se využívá jeden z modulů knihovního systému Clavius. 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. Knihovnám, které již půjčují přes 
počítač, jsou soubory stahovány do jeho paměti, aby knihy mohly být půjčovány také 
automatizovaně.  
Do výměnných fondů se na okrese Česká Lípa nezahrnují knihy nakoupené 
z prostředků obcí. Ty se zpracují a dovezou do příslušné knihovny natrvalo. Hodnota 
knih, které byly knihovnám půjčeny v rámci cirkulace za rok 2014, dosáhla částky 1 763 
828 Kč, což je 45 226 Kč na jednu obslouženou knihovnu. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu   

S aktualizací a odpisy fondu, případně stavěním fondu pracovnice regionálního oddělení 
pomohly v knihovně v Novinách pod Ralskem,  Horní Polici, Deštné, Kuřívodech, Dobranově, 
Stružnici, Holanech a Jestřebí. Průběžně se ještě aktualizovalo při zpětném vkládání knih v 
„reksových“ knihovnách (jmenovitě Sosnová, Okrouhlá, Velký Valtinov a Sloup v Čechách) Při 
aktualizaci se většinou také zabývaly stavěním fondu a jeho značením na regálech.   
Při revizích a aktualizacích bylo obslouženo jedenáct knihoven. Klasické revize byly provedeny 
v MK Jestřebí a Deštná. Protože byla dokončena retrokonverze fondu v knihovnách 
v Okrouhlé, Sloupu, Velkém Valtinově a Sosnové, byl sestaven protokol o revizi i pro tyto 
knihovny 
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Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí) 

36 knihovnám bylo v regionálním oddělení zpracováno a distribuováno z prostředků 
obcí 3 473 svazků. Většině knihoven se svazky zpracovávají tak, že je mohou přímo 
postavit na regál, jednotlivé dodávky pak doprovázejí také dodací listy a příslušné části 
přírůstkového seznamu. Knihovnám, které mají knihovnický program Clavius, se 
nahrávají nová data přímo do jejich počítačů. Tyto knihy necirkulují, jsou majetkem obcí 
a zůstávají v příslušných knihovnách natrvalo.  
V roce 2014 bylo na jednu obslouženou knihovnu zpracováno 96 svazků. Celkově se 
v regionálním oddělení v roce 2014 nakoupilo a zpracovalo i s novými knihami 
do výměnných fondů 4 962 svazků. Celkové náklady na pořízení těchto knih dosáhly  
931 012 Kč, hodnota získaných knih pak dosáhla částky 1 358 891 Kč. To je úspora více 
než 31%.  
 

Zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí) 
34 knihovnám bylo v regionálním oddělení zpracováno a distribuováno z prostředků 
obcí 3 199 svazků, dalších 13 svazků pak bylo dovezeno jako dary. Většině knihoven se 
svazky zpracovávají tak, že je mohou přímo postavit na regál, jednotlivé dodávky pak 
doprovázejí také dodací listy a příslušné části přírůstkového seznamu. Knihovnám, které 
mají knihovnický program Clavius, se nahrávají nová data přímo do jejich počítačů. Tyto 
knihy necirkulují, jsou majetkem obcí a zůstávají v příslušných knihovnách natrvalo.  
V roce 2013 bylo na jednu obslouženou knihovnu zpracováno 94 svazků. Celkově se 
v regionálním oddělení v roce 2013 nakoupilo a zpracovalo i s novými knihami 
do výměnných fondů a dary 5 193 svazků. Celkové náklady na pořízení těchto knih 
dosáhly 882 092 Kč, hodnota získaných knih pak dosáhla částky 1 314 094 Kč. To je 
úspora téměř 33%. 
 

Servis výpočetní techniky  
V roce 2014 byla prováděna retrokonverze fondu u pěti neprofesionálních knihoven, pro 
něž Městská knihovna v České Lípě získala knihovní program Clavius REKS (Regionální 
knihovní systém). Koncem roku mělo retrokonverzi dokončeno 5 knihoven, které 
mohou v roce 2015 začít s automatizovaným půjčováním. Zpětné vkládání se poněkud 
zdrželo v knihovně v Horní Polici, kde bylo třeba najít novou knihovnici. Všech šest 
„reksových“ knihoven má již vystavené on-line katalogy svých webových stránkách a to 
dokonce ve dvojím provedení. Čtenáři mohou hledat v on-line katalogu Clavius a 
mohou využívat i webový katalog Carmen. Odkazy na tyto katalogy jsou také u 
katalogů Městské knihovny v České Lípě. Ve statistice regionálních funkcí je u servisu 
automatizovaného knihovního systému uvedeno pouze 6 knihoven využívajících Clavius 
REKS a zásahů s tím spojených. 
K nim v roce 2014 přibyl i Souborný katalog Českolipska, v němž jsou vystaveny 
katalogizační záznamy knih zpracovaných oddělení regionálních služeb MěK Česká Lípa 
z prostředků měst a obcí pro knihovny Českolipska a to od roku 1998. Jsou v něm ale 
také záznamy MěK Česká Lípa a výměnného fondu. Zájemce však v souborném katalogu 
nenalezne informace o knihách z MěK Nový Bor, Doksy, Mimoň a Cvikov, které si 
nakupují a zpracovávají knihy samostatně. 
V oddělení regionálních služeb  byly vypracovány projekty pro dotační program 
Ministerstva kultury VISK3 (Veřejné informační služby knihoven3) a podány projekty 
pro zkvalitnění vybavení  knihovny v Žandově, Zákupech, Pertolticích, Velkém Valtinově, 
Horní Polici, Svoru, Břevništi a Mařenicích. Dále byl podán projekt na pokračování 
připojení dalších sedmi knihoven (Jestřebí, Chlum, Svor, Prysk, Kuřívody, Okna a 
Brniště) do regionálního systému Clavius REKS. 
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3.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou 
knihovnou 

Webové stránky „pro knihovny“  

V roce 2014 regionální oddělení MěK Česká Lípa nadále pracovalo na editaci 
jednoduchých webových stránek pro 30 neprofesionálních knihoven okresu. Stránky 
byly pravidelně doplňovány přehledy regionálních i celostátních výročí, seznamy nových 
knih, anketami, novými fotografiemi nebo informacemi o knihovnách a akcích.         

Ostatní činnosti regionálního oddělení 

Do soutěže o Nejlepší knihovnu Libereckého kraje, kterou vyhlásil Liberecký kraj ve 
spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou byly v roce 2014 nominovány za Českolipsko 
knihovny z Novin pod Ralskem, Holan a Žandova. Vítěznou knihovnou za Českolipsko se 
stala Místní knihovna Noviny pod Ralskem, která při slavnostním vyhlášení v krajské 
vědecké knihovně obdržela diplom a finanční odměnu ve výši 10.000 Kč. Oddělení 
regionálních služeb připravilo pro slavnostní vyhlášení jejich obrazovou i slovní 
prezentaci. 
Městská knihovna Česká Lípa vydává pro potřeby knihoven regionu již několik desetiletí 
metodický list „Knihovna“ a každoročně i kalendárium výročí pro příslušný rok 

Finanční zajištění RF 

Celkový příspěvek Libereckého kraje na zajištění regionálních služeb činil pro rok 2014       
1 267 000 Kč. Na jednu obsluhovanou knihovnu to je 26 957 Kč a jednoho obyvatele 
okresu Česká Lípa včetně Jablonného v Podještědí (108 141 obyvatel celkem k 1. 1. 
2015) pak 11,72 Kč. Na nákup výměnného fondu bylo uvolněno 280 000 Kč, to je 
22,1% z celkové dotace. 
 

 
PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31.12.2014 

- DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST 
 

Náklady Čerpání k 31.12.14 
Materiál,pomůcky, režijní náklady 60 920,51 
Nákup knihovního fondu 280 000,59 
DHIM – PC pro odd. RF 6 578,10 
plyn,el.energie,benzin 27 676,96 
Cestovné 8 526,00 
Poplatky poštovní 4 039,00 
Ostatní služby – servis výp. techniky, apod. 21 597,90 
Poplatky telekomunikační 3 779,00 
Stravné pro zam. odd. reg. služeb 10 180,00 
Mzdové náklady 620 000,00 
Náklady na ZP a SP 208 646,00 
Jiné ost.náklady 6 000,00 
Příděly do FKSP 9 057,00 

CELKEM 1 267 000    
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4. Přehled hospodaření 
 
 

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31.12.2014 
- PŘÍSPĚVEK MĚSTA 

Výdaje Čerpání  k  31.12.14 
Materiál 121 337,96 
Knihy,časopisy 823 299,95 
DDHM 179 042,40 
el.energie 180 257,50 
plyn 145 850,02 
voda 68 692,10 
benzin 17 453,20 
teplo pob.Špičák 144 105,00 
Opravy strojů 3 829,00 
Opravy budov 17 295,59 
Cestovné 27 129,00 
Poštovní +telekomunikační 100 456,50 
Ostatní služby 652 293,61 
Stravné 92 700,00 
Osobní náklady 30 300,00 
Mzdové náklady 4 400 000,00 
Náklady na ZP 401 212,00 
Náklady na SP 1 105 381,00 
Jiné ost.náklady 0 
Pojistné 14 041,00 
Příděly do FKSP 44 000,00 
Repr. fond 4 967,00 
Odpisy 26 237,00 
Investice(převod z rez.fondu)  

CELKEM 8 599 879,83 

Příjmy: 

příjmyz pronáj. nebyt. prostor 48 090,00 

Od čtenářů 491 599,00 
Ostatní příjmy - 
Úroky přijaté 40,47 
Získané granty 272 000,00 
Provoz.dotace MěÚ 8 109 000,00 
CELKEM  

Zlepšený výsledek hospodaření              320 849,64 

 
 
V České Lípě 15.2. 2015    PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka 
       Městská knihovna Česká Lípa, p.o. 
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Přílohy: Nabídka přednášek, besed a pořadů 
 
Pořady pro mateřské školy 
Seznam tématických pořadů 
Pořady pro I. stupeň základní školy a družiny 
Seznam tématických pořadů 
Pořady pro II. stupeň základní školy  
Seznam tématických pořadů 
Lekce informačního vzdělávání pro 1., 3. a 5. tříd 
Seznámení žáků s knihovnou 
Lekce informačního vzdělávání pro SŠ 
Práce s informacemi v knihovně i v prostředí internetu pro III. stupeň 
Pasování prvňáčků na čtenáře 
Pořad pro žáky 1. tříd základních škol 
 

1 Pořady pro mateřské školy 

 Čtvero ročních období - hrajeme si s lidovými písničkami a říkadly 
 Dopravní prostředky - povídání, čtení a kvízy 
 Hrajeme si s básničkou - hádanky a čtení 
 Jaro a mláďátka - co se děje v přírodě a velikonoční zvyky 
 Moře a cestování - kam jedeme na prázdniny 
 Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry,dramatizace pohádky, čtení 

pohádky 
 Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka 
 Zima - povídání a čtení básniček 
 DIVADLO:  Budulínek, Perníková chaloupka, O zlaté rybce, Bob a Bobek na horách 

 

2 Pořady pro I. stupeň základní školy a družiny 
  
1. třída ZŠ 

 České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka 
 Čtvero ročních období - hrajeme si s lidovými písničkami a říkadly 
 Jak pejsek s kočičkou vařili dort - život a pohádky bratří Čapků 
 Pasování prvňáčků na čtenáře - zkouška čtenářské dovednosti a slavnostní pasování 
 Pohádky Václava Čtvrtka - životní příběhy V. Čtvrtka a jehopostaviček, dramatizace 

pohádky 
 Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry,dramatizace pohádky, čtení 

pohádky 
 Letem světem - zeměpisné soutěže a kvízy 
 Poprvé do knihovny - informační vzdělávání pro prvňáčky, seznámení s prostředím 

knihovny a dětskými knihami, čtenípohádky 
 Řemesla - putování za starými řemesly formou povídání a her 
 Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací 
 Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka 
 Zdeněk Miler - život Z. Milera, hrátky s obrázky a soutěže 

 DIVADLO:  Budulínek, Perníková chaloupka, O zlaté rybce, Bob a Bobek na horách 

http://www.knihovna-cl.cz/Porady-pro-materske-skoly/852.html
http://www.knihovna-cl.cz/Porady-pro-I-stupen-zakladni-skoly-a-druziny/853.html
http://www.knihovna-cl.cz/Porady-pro-II-stupen-zakladni-skoly/854.html
http://www.knihovna-cl.cz/Lekce-informacniho-vzdelavani-pro-1-3-a-5-trid/335.html
http://www.knihovna-cl.cz/Lekce-informacniho-vzdelavani-pro-SS/694.html
http://www.knihovna-cl.cz/Pasovani-prvnacku-na-ctenare/338.html
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2. třída ZŠ 

 České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka 
 Čtvero ročních období - hrajeme si s lidovými písničkami aříkadly 
 Jak pejsek s kočičkou vařili dort - život a pohádky bratří Čapků 
 Pohádky Václava Čtvrtka - životní příběhy V. Čtvrtka a jeho postaviček, dramatizace 

pohádky 
 Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry, dramatizace pohádky, čtení 

pohádky 
 Letem světem - zeměpisné soutěže a kvízy 
 Řemesla - putování za starými řemesly formou povídání a her 
 Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací 
 Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka 
 Zdeněk Miler - život Z. Milera, hrátky s obrázky a soutěže 

3. třída ZŠ 

 České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka 
 Hry našich maminek a babiček - hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr,káva limonáda ...) 
 Hurá do knihovny - informační vzdělávání pro třeťáky, jak se orientovat v knihovně, 

čtení pohádky 
 Jak pejsek s kočičkou vařili dort - život a pohádky bratří Čapků 
 Ilustrátoři 
 Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry, dramatizace pohádky, čtení 

pohádky 
 Pohádky Václava Čtvrtka - životní příběhy V. Čtvrtka a jeho postaviček, dramatizace 

pohádky 
 Pověsti Českolipska I. - co je to pověst, loutkové divadlo O bílé paní a strašlivém 

Zikmundovi 
 Pověsti Českolipska II. - vznik pověstí, loutkové divadlo O zlaté lilii 
 Letem světem - zeměpisné soutěže a kvízy 
 Řemesla - putování za starými řemesly formou povídání a her 
 Strom, les a příroda - ekologická výchova 
 Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací 
 Vánoce v Evropě - vánoční zvyky a zábavný kvíz 
 Vaříme knihu - jak se dělá kniha, dějiny písma, dějiny knihy 
 Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka 
 Zdeněk Miler - život Z. Milera, hrátky s obrázky a soutěže 
 Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova 

4. třída ZŠ 

 České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka 
 Hrátky s češtinou I. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky... 
 Hrátky s češtinou II. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky... 
 Hry našich maminek a babiček - hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr, káva limonáda ...) 
 Letem světem - zeměpisné soutěže a kvízy 
 Polámal se mraveneček - hrajeme si na doktory 
 Pověsti Českolipska I. - co je to pověst, loutkové divadlo O bílé paní a strašlivém 

Zikmundovi 
 Pověsti Českolipska II. - vznik pověstí, loutkové divadlo O zlaté lilii 
 Strom, les a příroda - ekologická výchova 
 Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetněpříběhu a ilustrací 
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 Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka 
 Vánoce v Evropě - vánoční zvyky a zábavný kvíz 
 Vaříme knihu - jak se dělá kniha, dějiny písma, dějiny knihy 
 Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova 

5. třída ZŠ 

 A zase do knihovny! - informační vzdělávání pro pátou třídu,praktické procvičování 
čtenářské a informační gramotnosti 

 České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka 
 Etnické skupiny I. - (Vietnam a Vietnamci, Arabové a Islámský svět) co o nich víme? Jak 

žijí jiné národy, tradice, zvyky,zajímavosti 
 Etnické skupiny II. - (Řekové a Ukrajinci) co o nich víme? Jak žijí jiné národy, tradice, 

zvyky, zajímavosti 
 Hrátky s češtinou I. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky... 
 Hrátky s češtinou II. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky... 
 Hry našich maminek a babiček - hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr, káva limonáda ...) 
 Informace jinak (Národní obrození) - praktické procvičování čtenářské a informační 

gramotnosti na téma Národní obrození (možno dohodnout i jiná témata) 
 Informace jinak (Liberecký kraj) - praktické procvičováníčtenářské a informační 

gramotnosti na téma Vlastivěda Libereckého kraje (možno dohodnout i jiná témata) 
 Média a informace - co je informace, co jsou média, nebezpečí na internetu a praktické 

vyhledávání informací 
 Polámal se mraveneček - hrajeme si na doktory 
 Rébusy - hrajeme si s jazykem (přesmyčky, křížovky, přirovnání...) 
 Rychlým letem módním světem - literární výlet do dějin oblékání 
 Strom, les a příroda - ekologická výchova 
 Těšilo mě aneb jak přežít nejen mezi spolužáky - základy společenského chování 
 Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací 
 Vánoce v Evropě - vánoční zvyky a zábavný kvíz 
 Vaříme knihu - jak se dělá kniha, dějiny písma, dějiny knihy 
 Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka 
 Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova 

3 Pořady pro II. stupeň základní školy a družiny 
 

6. třída ZŠ 

 Balada v české literatuře - co je to balada, čtení ukázek z české poezie, kvíz 
 Etnické skupiny I. - (Vietnam a Vietnamci, Arabové a Islámský svět) co o nich víme? Jak 

žijí jiné národy, tradice, zvyky, zajímavosti 
 Etnické skupiny II. - (Řekové a Ukrajinci) co o nich víme? Jak žijíjiné národy, tradice, 

zvyky, zajímavosti 
 Informace jinak (Národní obrození) - praktické procvičování čtenářské a informační 

gramotnosti na téma Národní obrození (možno dohodnout i jiná témata) 
 Informace jinak (Liberecký kraj) - praktické procvičování čtenářské a informační 

gramotnosti na téma Vlastivěda Libereckého kraje (možno dohodnout i jiná témata) 
 Lidová slovesnost - druhy lidové slovesnosti v lidových zvycích od jara do zimy 
 Média a informace - co je informace, co jsou média, nebezpečína internetu, praktické 

vyhledávání informací 
 Moderní pohádka - co je to pohádka, čeští a světoví pohádkáři, zábavná soutěž 
 Rychlým letem módním světem - literární výlet do dějin oblékání 
 Řecké báje a pověsti - seznámení s řeckou mytologií 



30 

 

 Těšilo mě aneb jak přežít nejen mezi spolužáky - základy společenského chování 
 Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova 

 
7. třída ZŠ 

 Balada v české literatuře - co je to balada, čtení ukázek z české poezie, kvíz 
 J. Arbes a Česká Lípa - jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě 
 K. H. Mácha a Českolipsko - příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje, 

předčítání z Máje 
 Lidová slovesnost - druhy lidové slovesnosti v lidových zvycích od jara do zimy 
 Moderní pohádka - co je to pohádka, čeští a světoví pohádkáři, zábavná soutěž 
 Řecké báje a pověsti- seznámení s řeckou mytologií 

8. třída ZŠ 

 K. H. Mácha a Českolipsko - příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje, 
předčítání z Máje 

 J. Arbes a Česká Lípa - jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě 

9. třída ZŠ 

 K. H. Mácha a Českolipsko - příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje, 
předčítání z Máje 

 J. Arbes a Česká Lípa - jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě 

4 Lekce informačního vzdělávání pro 1., 3. a 5. tříd 
  
V každém školním roce jsou do knihovny pozváni žáci 1., 3. a 5. tříd všech českolipských škol. 
Městská knihovna připraví pro tento účel ve spolupráci s řediteli základních škol časový 
harmonogram jednotlivých besed a výsledkem této aktivity je, že každý žák každé základní 
školy v České Lípě navštíví v průběhu prvního stupně povinné školní docházky knihovnu 
nejméně třikrát. 
  
Obsahem lekcí je seznámení žáků se strukturou fondu dětského oddělení Městské knihovny, s 
nabídkou služeb tohoto oddělení a celkově s významem knihovny. Starším žákům 
představujeme práci s on-line katalogem, podle něhož si čtenáři mohou knihy vyhledávat i další 
elektronické služby knihovny. Součástí lekcí pro 5. ročníky je praktické procvičování čtenářské a 
informační gramotnosti. 
  
Naším cílem je připomenout žákům význam knihovny, možnosti půjčování a četby obecně 
a konečně seznámit je i s novými formami vyhledávání informací. 
 

5 Lekce informačního vzdělávání pro SŠ 
  
Lekce je zaměřena na seznámení s různými druhy katalogů, informačních portálů, vyhledávání 
informací a službami knihoven jako jsou meziknihovní služby, rešeršní služby spod. Pro starší 
ročníky může být rozšířena o práci s citacemi. 
  
 


