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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 
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) 



1.3. Základní statistické údaje (k 31. 12. 2016) 
 
Knihovní fond k 31.12. 2016 :  

celkem  124 863 knihovních jednotek   v hodnotě 20 784 570,62 Kč 
  z toho přírůstků  v roce 2016:  

5 097 knihovních jednotek  - z toho: 
3 936 k.j. bylo koupeno v nákladu 768 136,83Kč (náklady jsou snížené o 
získané slevy – v průměru 31%, skutečná hodnota nakoupených knih činí 
1 098 434,-Kč) 
155 titulů periodik v hodnotě  120 809,53 Kč 

 

Počet čtenářů k 31. 12. 2016:  3 730          
                   z toho 742 čtenářů do 15 let     
     
Počet výpůjček v roce 2016 :  242 221 knihovních jednotek    
 
Návštěvnost knihovny  v roce  2016:    80 808 návštěvníků (fyzických) 
                             z toho:     4 874  návštěv uživatelů internetu 
                                                       11 800 návštěvníků kult. a vzděl. akcí 
    
Vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou:   623 

            S celkovou účastí  11 800  návštěvníků      
Z toho            Kulturní                    492  (8 543 účastníků)   

Vzdělávací                131  (3 257 účastníků)   
Z toho             Pro dospělé               223  (2 155 účastníků)    

Pro děti                     400  (9 654 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 

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

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

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

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

 Registrační místo MojeID 



2. Zpráva o činnosti  
Městské knihovny za rok 2016 
______________________________________________________________________ 

 

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 2016 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. 
 

 K nepříznivým ukazatelům patří bohužel statistické údaje, které naznačují pokles 
počtu přihlášených čtenářů, jakož i výpůjček a s tím související návštěvnosti. 
Tento nepříznivý vývoj, jakkoliv se snažíme jej zvrátit, je zřejmý i u jiných 
srovnatelných knihoven a bohužel lze hovořit o obecném trendu, který souvisí 
s mnoha faktory, které by si zasloužily samostatný rozbor.  K hlavním důvodům, 
které ovlivňují využívání veřejných knihoven zcela jistě patří využívání nových 
médií a zejména nových technologií. To ovšem neznamená, že se s touto 
skutečností vyrovnáme a přijmeme tento fakt pasivně. Přestože respektujeme a 
jako samotná knihovna intenzivně  využíváme nové technologie, 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. 
 

 K již běžnému standardu patří 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. 



 

 Naopak neustále vzrůstající tendenci vykazuje počet našich kulturních a 
vzdělávacích akcí na číslo 623! Zvýšení počtu našich akcí za rok 2016 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 směřuje naše 
pozornost je seniorská populace, pro kterou  připravujeme tzv. senior program, 
který byl ostatně podpořen dotacemi Města Česká Lípa i Ministerstva kultury 
(více v části Kulturně výchovná činnost) 
 

 Ke zkvalitnění technologického vybavení knihovny nepochybně přispěla 
realizace úspěšného dotačního projektu, díky kterému Městská knihovna Česká 
Lípa doplnila automatizovaný systém Clavius o server NCIP, který zajišťuje po 
technologické stránce přenos aktuálních údajů z vnitřního knihovního systému 
do Centrálního portálu knihoven. Implementací serveru NCIP do  AKS Clavius 
jsme zajistili nezbytnou  část zapojení do CPK, díky kterému se umožňuje 
propojení a využití údajů o online dostupnosti konkrétních svazků, zpřístupnění  
vybraných operací jako je autentifikace čtenáře knihovny, čtenářské konto, 
možnost prolongace, apod. Knihovna tak získala  potřebné nástroje pro zapojení 
knihovny  do Centrálního portálu knihoven a nyní jsou činěny nezbytné kroky 
pro dokončení přístupových operací a konečné zapojení do CPK. Z dotace byly 
rovněž pořízeny nové počítače, které umožní vyšší komfort služeb a přístup k 
novým technologiím. PC sít knihovny byla  doplněna o 6 PC stanic, které 
nahradily počítače s již nepodporovanými  Windows XP, které kromě 
bezpečnostního rizika pro síť byly  problematické i ve své nekompatibilitě s 
aktuálními SW produkty.  
 

 V průběhu roku dokončila Městská knihovna Česká Lípa 
poslední kroky k vytvoření validačního místa služby 
MojeID. Vedle příslušných technologických i 
provozních opatření zajistila proškolení personálu 
určeného pro validaci a veřejnosti tak nabídla zcela novou službu -  validaci moje 
ID, tedy nejvyšší stupeň  ověření  účtu  mojeID. Cílem  validace je jednoznačné 
ověření totožnosti uživatele mojeID. Takto ověřený účet mojeID pak může 
fungovat jako takový 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 2016 nabízela svou 

relativně novou službu  veřejnosti  „balení knih na 
míru“, o kterou byl mimořádný zájem především 
v období zahájení školního roku.  
 



 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 nabídli novou službu Expres balíček. Jedná 
se přípravu knih dle požadavků čtenářů, kteří si předem vyplní on-line dotazník 
se specifikaci výběru a pak jen knihy vyzvednou bez dalšího zdržení.  
 

 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 
2016 zajištěn výhodný přístup k  obsáhlým elektronickým zdrojům mediální 
databáze firmy Anopress, která obsahuje plné texty článků z celostátních i 
regionálních deníků a časopisů, přepisy zpravodajských a diskusních pořadů 
rozhlasu a televize, agenturní zprávy z internetu.ap.). K dispozici je rovněž 
databáze Beck–online  - elektronická sbírka zákonů. 
 

 Vedle půjčování elektronických knih, které v naší knihovně patří již ke standardní 
službě, jsme díky grantovým prostředkům doplnili knihovní fond o deskové hry 
a tematické kufříky, které jsme nabídli rovněž jako novinku v závěru roku 2016. 
Jedná se o kufříky 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 CD, jenž jsou 
přizpůsobeny věku a zájmu dětí. Doplněním služeb knihovny o půjčování  
tematických kufříků chceme dětem a celým rodinám nabídnout 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. 

 
 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 15 souborů po 30 ks, které doplňujeme o vhodné tituly, 
které splňují náročná kritéria pro začínající čtenáře - velká písmena, pěkné 
ilustrace, krátké příběhy, poutavé čtení. Každý soubor - tj. 30 ks jednoho titulu 
nabízíme k vypůjčení na období cca 3 měsíce, poté jej škola vrátí a může jej využít 
další třída stejné nebo jiné školy. Pro evidenci využíváme běžný výpůjční systém, 
služba probíhá zdarma a knižní soubor obvykle dovezeme na místo výpůjčky. 
Informace o půjčování knižních souborů i přehled o jednotlivých titulech je 
k dispozici na webu knihovny v sekci Pro školy: http://www.knihovna-
cl.cz/Nabidka-kniznich-souboru-pro-doplnkovou-cetbu/1807.html 
 

 Stejně jako v minulých letech, usilovala knihovna i v roce 2016  o 
VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ své činnosti prostřednictvím grantů. Celkově se 
knihovna ucházela o finanční prostředky 3  institucí – Ministerstva kultury ČR, 
Města Česká Lípa a Libereckého kraje. Celkem městská knihovna předložila 10 
projektů, z toho bylo 9  úspěšných: 
 
- Grantový program  Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační služby 

knihoven  
Projekt „Komunikační předpoklady pro zapojení do Centrálního portálu 
knihoven“ podpořen částkou 128 tis. Kč (povinnou spoluúčast ve výši  30% z celk. 
nákladů jsme zajistili z vlastních zdrojů, částečně z rezervního fondu) – 
Městská knihovna Česká Lípa doplnila díky podpořenému projektu AKS 
Clavius o server NCIP, který zajišťuje po technologické stránce přenos 
aktuálních údajů z vnitřního knihovního systému do CPK. Implementací 
serveru NCIP do  AKS Clavius jsme zajistili nezbytnou  část zapojení do CPK, 
díky kterému se umožňuje propojení a využití údajů o online dostupnosti 
konkrétních svazků, zpřístupnění  vybraných operace jako je autentifikace 
čtenáře knihovny, čtenářské konto, možnost prolongace, apod. Knihovna tak 
získala  potřebné nástroje pro zapojení knihovny  do Centrálního portálu 
knihoven a nyní jsou činěny nezbytné kroky pro dokončení přístupových 
operací a konečné zapojení do CPK. Z dotace byly rovněž pořízeny nové PC, 
které umožní vyšší komfort služeb a přístup k novým technologiím. PC sít 
knihovny byla  doplněna o 6 PC stanic, které nahradily počítače s již 
nepodporovanými  Windows XP, které kromě bezpečnostního rizika pro síť 
byly  problematické i ve své nekompatibilitě s aktuálními SW produkty. 
Současně jsme síť doplnili  a vybavili novými periferními produkty tak, aby 
splnily současné nároky na nové technologické a zejména kvalitativní  
potřeby.  

- 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. 
 
 

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


- Grantový program  Ministerstva kultury ČR – Knihovna  21. Století 
Projekt „Hrajeme si a učíme  se  s knihovnou“ podpořen částkou 10 tis. Kč 
(povinnou spoluúčast ve výši  50% z celk. nákladů jsme  zajistili z vlastních 
zdrojů) – Knihovní fond Městské knihovny v České Lípě byl doplněn o  
vzdělávací a  společenské deskové  hry a veřejnosti tak byla nabídnuta zcela 
nová služba. Novou nabídku knihovny v podobě  deskových her jsme  
současně doplnili o dílny, pracovní setkání a besedy s výtvarníky, autory 
úspěšných knih. 
 

- Projekt „Knihovna pro seniory – senioři 
v knihovně“ podpořen částkou 10 tis. Kč 
(povinnou spoluúčast ve výši  50% z celk. 
nákladů jsme  zajistili z vlastních zdrojů) – 
zajištění široké programové nabídky pro 

pravidelný KLUB 60+ a realizace kurzu práce 

s počítači  pro seniory  
 

- Grantový program  Ministerstva kultury 
ČR – Česká knihovna 
Nákup vybraných knih české produkce ve 
výši 6 000,-Kč (bez spoluúčasti) – získáno 
v plné výši 
 

- Grantový program  Města Česká Lípa 
v oblasti sociální :   Aktivizační 
program pro seniory získáno 9 513,-Kč 
(20% podíl z vlastních zdrojů) – na 
zajištění Cvičení při hudbě v sedě 

 
- Grantový program  Města Česká Lípa v oblasti životní prostředí 

Revitalizace zahrady v ul. Červeného kříže 2563 (pobočka městské 
knihovny) získáno  20 000 (20% podíl z vlastních zdrojů) na údržbu zahrady 
a doplnění herním prvkem. 

 
- Grantový program  Města Česká Lípa v oblasti školství : Podpora 

dětského čtenářství při školní výuce i volnočasových aktivitách dětí 
získáno 15 000 (20% podíl z vlastních zdrojů) na pořízení tzv. Tematických 
kufříků a rozšíření  knižních souborů pro doplňkovou školní četbu. 

 
- Grantový program  Libereckého  kraje – dotace na výkon regionálních 

služeb Městské knihovny v České Lípě ve výši 1 330 000,-Kč (jedná se 100% 
podporu bez spoluúčasti) – získáno a předmět projektu prezentován 
v samostatné kapitole. 

CELKEM BYLO PROSTŘEDNICTVÍM 9  PROJEKTŮ  ZÍSKÁNO  1 552 513,-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 se účastnila  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.  

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

 K propagaci služeb knihovny a  k prohloubení 
informovanosti veřejnosti slouží také řada 
propagačních letáků, které sami vyrábíme a jsou 
k dispozici  široké veřejnosti nebo je 
distribuujeme do vybraných organizací a 
zařízení. Ke své propagaci využívá i netradiční 
formy prezentace, jako například stánek při 
adventním jarmarku. Možnost  zapůjčení  
tohoto stánku na náměstí na jeden týden 
v adventním čase, přijala knihovna jako výzvu a 
využila  ke své  propagaci v plné šíři.  
 

 Pravidelně a intenzivně aktualizované webové stránky knihovny a  velmi aktivní   
profil knihovny  na Facebooku 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 slouží jednak k nepřetržitým informacím o 
programu knihovny, informačnímu servisu pro další knihovny našeho regionu i 
jako informační kanál a nabídková prezentace pro místní školy i jednotlivce. 
Veřejnost může  informace čerpat z několika na webu přístupných databází, které 
knihovna vytváří ze svého fondu (regionální osobnosti a události, analytický 
popis článků z regionálního tisku) nebo vlastního Kalendária výročí roku, jehož 
nejzajímavější částí jsou opět regionální výročí roku. 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).  

 

 Vlastní  speciální Databáze regionálních osobností a událostí je tvořena a 
excerpována z fondu regionální literatury i dalších dostupných materiálů a 
obsahuje již  1853 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 
28 933 záznamů. 
 

 V roce 2016 jsme se v knihovně soustředili také na zkvalitnění informačního 
servisu o knihovně, jejích aktivitách, pořadech, akcích a zajímavostech provozu. 

http://www.knihovna-cl.cz/


Organizační změnou jsme personálně posílili úsek projektů a propagace a 
prohloubili informační servis jak pro naše přímé uživatele, tak pro širokou 
veřejnost.  

 

 V roce 2016 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:  

- Jak přispívat na  Wikipedii -  NK ČR  

- Perspektiva a trendy knihoven – konference v GI Institutu Praha 

- Knihovna prakticky  - seminář KVK Liberec 

- Celostátní konference Knihovny současnosti Olomouc 

- Knihovnická dílna – Městská knihovna Praha 

- Regionální funkce knihoven – dílna  

- Katalogizace - věcné zpracování – cyklus školení NK ČR  

- Setkání knihovníků Libereckého kraje – konference 

- Cyklus školení v oblasti ICT a VT v KVK Liberec  

- Konference Současnost literatury pro děti a mládež (KVK Liberec) 

- Cyklus školení v oblasti ICT (KVK Liberec) 

- PR a komunikace v knihovnách – KVK Liberec 

- Seminář knihovny prakticky (KVK Liberec) 

- Kongres knihoven Eureoregionu  Nisa v MK Semily 

- Knižní veletrh Praha 

- PR Akademie - Městská knihovna Praha 

- Ekonomika, účetnictví, řízení, personalistika  
  

 Díky regionální organizaci Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
Libereckého kraje, mělo několik našich pracovnic příležitost zúčastnit se exkurse 
do knihoven Šluknovska, kde se mohli porovnat se službami knihoven 
v Rumburku a Šluknově.  
 

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 2016 jsme uskutečnili 623 kulturních a vzdělávacích akcí, jichž se 

zúčastnilo téměř 12 000 návštěvníků. Počet besed a přednášek se oproti roku 
2014 opět zvýšil o dalších 54 akcí!   
 

 Svůj podíl na tom zcela jistě má i široká programová nabídka určená seniorské 
populaci. Tady se zaměřujeme na různé seniorské skupiny, které se liší jak 
věkovou skladbou, tak i potřebami ve vzdělávání nebo relaxaci. Pro seniory má 
knihovna připravený jak  fyzicky aktivizační program v podobě cvičení, tak i 
program zaměřený na vzdělávání a uspokojování dalších studijních zájmů 
v podobě například Virtuální univerzity 3. věku nebo cyklické nabídky přednášek 
v Klubu 60+. 
 

 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.  
 

 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 prostředků určených na reprezentaci 
organizace. Celkem bylo pasování prvňáčků na čtenáře uskutečněno 23x s účastí 
495 prvňáčků!  



 
 V programu knihovny roku 2016 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. 
Současně každý týden probíhá v dětském oddělení  hlasité předčítání pohádek a 
příběhů - ČTENÍ PŘI LAMPIČCE, které je zajišťováno dobrovolnicí, případně opět 
vlastním personálem knihovny. 
 

 Velmi oblíbené a skoro již tradiční jsou naše DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, které se 
snažíme pravidelně zařazovat do našeho programu. Většinou se jedná o vlastní 
jednoduché dramatizace lidových pohádek nebo vlastní loutková představení 
(knihovna má k dispozici vlastní velké loutkové divadlo). Příležitostně zveme i 
profesionální soubory nebo malá divadélka. V našem vlastním repertoáru je 
pohádka O Budulínkovi, O pejskovi a kočičce, O zlaté rybce, Perníková chaloupka, 
O Červené karkulce a Bob a Bobek na horách. Za zmínku jistě stojí, že těchto 
vlastních divadelních představení se v knihovně hrálo jen v roce 2016 celkem 64  
krát (!) pro 1309 dětských návštěvníků.  

 
 Na pobočce Špičák každý měsíc probíhaly pravidelné pořady  - DOPOLEDNE PRO 

RODIČE S DĚTMI na mateřské dovolené, vždy se speciálním programem, 
dílnami, divadélkem nebo cvičením pro nejmenší. 
 

 Pobočka Špičák, která oproti hlavní budově na náměstí disponuje trochu 
komfortnějším prostorem, se stává právě místem pro realizaci řady aktivit 
knihovny. V objektu pobočky Špičák  působí 
Okresní odbočka Svazu nevidomých a 
slabozrakých, která zde vybudovala vzdělávací 
středisko integračních aktivit a s knihovnou 
velmi těsně spolupracuje.  

 
 Už počtvrté jsme uspořádali NOC  LITERATURY, 

čtenářský happening, který proběhl v květnu ve 
spolupráci s Českými centry. Paralelně na 4 
místech České Lípy – tentokrát na speciálních 
místech v kavárnách (Kavárna SPLIT, Florian 
Café, vinotéka U Hrabala a stylizovaná kavárna 
Rig café v knihovně) 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 řadě 
knihoven.   

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

Jednou z prvních roku 2016 byl pohádkový večer při příležitosti NOCI 
S ANDERSENEM, kdy program probíhající ve večerních hodinách pod názvem Za 



broučky do pohádky navštívilo  téměř 200 návštěvníků. Program tohoto večera 
byl koncipován tak, abychom návštěvníkům připomněli literární tvorbu Jana 
Karafiáty při příležitosti 170. výročí jeho narození. Další podobnou akcí byl 
DĚTSKÝ DEN NA ŠPIČÁKU, který se v roce 2016 úspěšně konal již poosmé a 
kromě prostor samotné pobočky, probíhal zejména na přilehlé zahradě  a přilákal 
na 300 návštěvníků.  
 

 Městská knihovna přispěla vlastním programem také do programu MĚSTSKÝCH 
SLAVNOSTÍ – na sobotu 25.6. vyhlásila amnestii pro upomínané čtenáře a 
několik spíše zábavných projektů v happeningovém duchu. Předně jsem 
uspořádali KABELKOVÝ JARMARK, který jsme situovali do stánku před 
knihovnou. Kdo využil mimořádné nabídky, mohl k nové přihlášce do knihovny 
získat další registraci (třeba pro kamaráda, dalšího člena rodiny) zdarma. A 
nechyběl ani ČTENÁŘSKÝ MARATON – v dětském oddělení se nonstop  četly 
ukázky z literatury pro děti a mládež. Za zmínku stojí, že kabelkový jarmark nám 
vynesl 3920,-Kč, které jsme využili na nákup materiálu právě pro výtvarné / 
kouzelné / tvořivé  dílny jak v dětském oddělení, tak i v klubu 60+. 
 

 Pro říjnový TÝDEN KNIHOVEN jsme využili 
společně vyhlášené téma a program týdne 
jsme připravili VE STYLU RETRO a ANEB JAK 
ŠEL ČAS… Součástí programu pak byla 
tematicky  zaměřená přednáška na slavné 
značky, které nás v uplynulých letech 
provázely, v prostorách knihovny byly 
umístěny předměty které nás obklopovaly, 
jako například stará rádia, gramofony či 
hračky a knihy  našeho dětství. Také jsme 
vystavili stará alba z činnosti knihovny i 
všechny projekty na novou knihovnu. 
Veřejnosti jsme nabídli soutěž „Zlatá šedesátá“ 
i speciální prohlídku všech prostor knihovny 
(Od knihovny ke čtenáři aneb cesta knihy 
knihovnou). K dokonalému dojmu návštěvníků 
jistě přispěla i stylizovaná ukázka bývalého 
pracoviště knihovny umocněná pohledem na 
personál knihovny, který  byl po celý týden 
ustrojen do módních výstřelků let minulých.  

 
 Další neméně zdařilou akcí s návštěvností kolem 300 účastníků byl DEN PRO 

DĚTSKOU KNIHU, který proběhl v sobotu 26. listopadu pod názvem Peklo v 
knihovně, kterým jsme se připojili ke slavnostem začátku Adventu a  rozsvícení 
vánočního stromu. Pro sobotní dopoledne jsme připravili bohatý program, hry, 
dílny a divadelní představení s oblíbenou čertovskou tématikou. V prostorách 
knihovny  současně probíhal prodej knih pro děti a mládež za velmi výhodné 
ceny. 
 

 Vzhledem k rozsahu našich aktivit, které jsou určeny starší generaci, nazýváme 
soubor projektů určených této cílové skupině  SENIOR PROGRAMEM: 



 I v roce 2016 probíhalo na pobočce Špičák  CVIČENÍ PRO SENIORY. V roce 2016 
to bylo 37x a  zúčastnilo se jej  861 účastníků, trénink paměti pak proběhl 13x a 
navštívilo jej 155 účastníků. Na cvičení máme ta nejlepší hodnocení, účastníci si 
této aktivity a možnosti volně ji užívat neobyčejně cení, jsme rádi, že  v roce 2016 
byl tento projekt  alespoň částečně finančně podporován sociálním grantem 
Města Česká Lípa. 

 Už třetím 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.).  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 
probíhá už ve dvou bězích (dopolední i 
odpolední kurz)  a účastní se jej dohromady 
už 30 účastníků, kteří se v pomyslných 
 lavicích naší univerzity sešli celkem 30 x a k tomu si  zcela spontánně 
zorganizovali 2x společný výlet.  

 Na pobočce Špičák (v ul. Červeného kříže 2563) funguje již třetím  rokem 
OTEVŘENÝ KLUB 60+ - klub otevřený všem, kteří se v dané věkové kategorii 
ocitli, kteří jsou aktivní, rádi se vzdělávají, baví, vyhledávají společnost. 
„OTEVŘENO“ je každý čtvrtek do 13,00 do 15,00. Programová nabídka je  
neobyčejně bohatá, pravidelně je pořádána výtvarná dílna a mozkový jogging,  
k tomu jsou do programu 
vkládány přednášky na 
různá vzdělávací témata 
nebo cestopisná promítání. 
V rámci Klubu 60+ 
proběhlo celkem  40 
setkání s účastí 453 



návštěvníků. Programy jsou velmi pestré a proto jsou součástí této VZ jako 
příloha.  

 Ke zcela nové aktivitě v této oblasti zcela jistě náleží realizace počítačového kurzu 
pro seniory. Díky  podpořenému projektu  Knihovna pro seniory – senioři 
v knihovně byl z dotačních prostředků  uhrazen kurz práce s počítači, který byl 
knihovnou v tomto obsahu realizován poprvé. Počítačový kurz pro seniory byl 
zaměřen na  základní 
uživatelské znalosti - 
v rozsahu 25 vyučovacích 
hodin a seniorům jsme 
tak umožnili  vzdělání 
v oblasti, ve které se 
nestihli vzdělat nebo 
získané znalosti 
potřebovali prověřit, své 
dovednosti zaktualizovat 
a zdokonalit v novém 
uživatelském prostředí. 
Kurz jsme uspořádali pro 
malou skupiny, s velmi 
osobním přístupem a 
individuálními potřebami 
(10 účastníků).  

 A konečně, v roce 2015 byl náš Senior program rozšířen o další zcela jistě 
mimořádnou aktivitu – pravidelně každý týden se přilehlá zahrada na pobočce 
Špičák využívá pro CVIČENÍ FALUN GONG – většinou se účastní senioři a ohlas je 
mimořádně pozitivní. V roce 2016 proběhlo toto cvičení celkem 46x s účastí 
okolo téměř 400 účastníků.  

 

 Především dospělým návštěvníkům byla určena rozsáhlá nabídka přednášek, 
autorských setkání, tematických besed a pořadů. Zde je výčet těch 
nejzajímavějších:   
 
o ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA   
o ZA TAJEMSTVÍM  ACHÁTŮ  aneb po čem si šlapeme… 
o KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ JMÉNO (při příležitosti Dne holocaustu) 
o ALBÁNIE – ZEMĚ ORLŮ 
o HLEDÁNÍ POKLADŮ V SUDETECH  
o KRAJINY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ  
o PLOUČNICKÉ KVĚTY 
o KRAJINY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ  
o VLADIBAJKY - autorské čtení VLADIVOJNY La Chia 
o GRUZIÍ KŘÍŽEM KRÁŽEM 
o VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH – pašijové betlémy a pašijový kult  
o ČESKOLIPSKÉ KARTOUNOVÉ VZORNÍKY  
o YUKON A ALJAŠKA VE STOPÁCH ZLATOKOPŮ  
o KRAJINY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ –  tajemná místa oblasti 
o PŘÍRODA A KRAJINA LUŽICKÝCH HOR  
o DOBRODRUŽSTVÍ HISTORIE  
o NEJEN PTÁKOVINY- pásmo poezie 



o LOMY AMERIKA – MYSTÉRIUM ČESKÉHO KRASU 
o KRAJINY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ –  Pomníky víry a bojišť  
o STOPY KARLA IV. NA ČESKOLIPSKU  
o POHORŠOVNA Daniely Fischerové  
o GENETICKÁ GENEALOGIE  
o VÝVOJ KARTOGRAFIE  
o MOŘSKÉ ŽELVY V INDONÉSII 
o PERUÁNSKÁ ODYSSEA  
o WIKIPEDIE i pro turisty 
o NEJSLAVNĚJŠÍ ZNAČKY NA SEVERU ČECH 
o JOSEF MAŠTÁLKO 1876 – 1950  
o MEXIKEM ZA  PRAVĚKÝMI CIVILIZACEMI  
o HRAJEME SI A PŘEMÝŠLÍME – zábavné pokusy 
o ŽIVOT SE ZÁVISLOSTÍ  
o FRANZ MOHAUPT a hudební život na Českolipsku 
o PĚT ZEMÍ A PĚŠKY DO ŘÍMA  
o ODHALENÝ VESMÍR  
o INSPIRACE DANIELY FISCHEROVÉ – autorské čtení  
o JIŘÍ FIXL – SVĚTOVÍ ČEŠI  
o GENIUS LOCI VYSOKÝCH TATER 
o JEŽÍŠEK A JEHO ANDÍLCI  
o JOSEF PEPSON SNĚTIVÝ – NA VLNÁCH TÓNŮ A SLOV 

 
A nechyběly ani VÝSTAVY: 
 

o Výstava Fotografií B. Pechačové Hory Evropy od severu k jihu 
o Výstava KRAKONOŠ-KRABAT – ZNÁTE JE? Výstava výtvarných prací 

polských, českých a německých dětí Euroregionu Nisa. 
o Výstava KOUZLO ENKAUSTIKY – obrazy  M. Janouchové  
o  Výstava TVÁŘE ÚMLUVY CITES - fotografie  druhů chráněných úmluvou 

CITES 
o Výstava OSA AVANTGARDNÍ PRAHY Výstava Ústavu pro českou literaturu 

AV ČR  
o Z LET SEDMDESÁTÝCH ...ROK 1968 NA ČESKOLIPSKU  Výstava zapůjčená 

VMG Česká Lípa 
o POZVÁNKA DO KARNSKÝCH  A JULSKÝCH ALP, Výstava fotografií B. 

Pechačové 
 

 Městská knihovna i v roce 2016 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.  

 
 
 



2.4. Provozní a technická oblast 
 

 V roce 2016 proběhla v organizaci kontrola  nadřízených orgánů:  
o veřejnosprávní kontrola Města Česká Lípa zaměřená na hospodaření 

s příspěvkem města na rok 2015, jeho čerpání a správu svěřeného  
majetku (zjištěné nedostatky byly odstraněny a byla přijata nápravná 
opatření ) 

 
 Automatizovaný systém knihovny byl vybaven celkem 9 novými počítači, 2  

laserovými tiskárnami a 5 tiskárnami termotransferovými. Část této investice 
byla pořízena z dotace MK ČR.  

 
 Za pomoci  grantu města 

Česká Lípa v oblasti životní 
prostředí jsme zajistili 
úpravu  zahrady na pobočce 
Špičák (2x seč a kultivaci 
travního porostu, ořez 
stromů a keřů) a pro 
potřeby nejmenších 
uživatelů  pobočky pořídili a 
instalovali další herní prvek  
– prohazovadlo. 
 
 

 Oddělení naučné literatury  na náměstí bylo vymalováno 
 

 V červnu došlo k havárii na výměníkové stanice (ve správě ČLT), která se nachází 
v prostorách pobočky na Ladech. Prostory pobočky byly zatopeny a likvidace 
následků vytopení pobočky Lada znamenala značný rozsah prací, které zde byly 
ve druhé polovině roku realizovány. V části pobočky muselo být strženo lino a 
položena dlažba, všechny prostory byly vysušeny a vymalovány. Škoda byla ČLT 
vyčíslena a posléze rovněž uhrazena.  
 

 V závěru roku bylo pořízeno nové vybavení do prostor dětského oddělení na 
náměstí a nové regály jsou připraveny pro pobočku Holý Vrch -  s ohledem na 
nečekanou likvidaci následků havárie na Ladech jsme konečnou úpravu pobočky 
Holý Vrch přesunuli na období roku 2017. 
 

 Na pobočce Špičák byl zajištěn prostor pro 2 volební okrsky pro  volby do  
krajského zastupitelstva   
 

 S odborem rozvoje města a investic jsme spolupracovali na přípravě revitalizace, 
resp. rekonstrukce pobočky Špičák a prostřednictví pracovní skupiny se podíleli  
na přípravě Strategického plánu rozvoje města Česká Lípa. 
 

 
 



3. Regionální funkce – zpráva o činnosti 
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________________________________________________________ 

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

 
Regionální služby na okrese Česká Lípa byly v průběhu roku 2016 poskytovány 47 
veřejným knihovnám a pobočkám. Všem neprofesionálním knihovnám byly 
poskytovány běžné regionální služby včetně výměnných  souborů. 
K významným událostem v působnosti knihoven na Českolipsku patří zcela jistě 
rozšíření Městské knihovny v Kamenickém Šenově o dvě další místnosti, které budou 
sloužit specializovanému sklářskému fondu, který tato knihovna dlouhodobě spravuje. 
Současně získala budova Šenovské knihovny novou fasádu, která byla doplněna velkým 
nápisem nad vstupem do objektu - Městská knihovna. 
Díky novému vedení knihovny v Prysku se změnil nejen interiér knihovny, ale rozšířila 
se i nabídka služeb, které knihovna poskytuje (půjčování her, kulturní vycházky, besedy, 
dílny pro děti i dospělé). Za zmínku jistě stojí i to, že obec Prysk se umístila na 2. místě 
v celostátní soutěži Vesnice roku  a představení knihovny i úroveň poskytovaných  
služeb jistě přispěly k celkovému hodnocení obce.  
Stejně tak i Místní knihovna v Zahrádkách přispěla k pěknému hodnocení obce Zahrádky 
v soutěži Vesnice roku – v rámci krajského hodnocení získala obec Zahrádky ocenění 
Diplom za moderní knihovnické a informační služby. Toto i pozdější krajské ocenění 
zahrádecké knihovny vedlo k tomu, že ještě v závěru roku získala Místní knihovna 
v Zahrádkách nové knihovní regály pro část knihovny určenou dětem a pozitivní 
zprávou je, že v úpravách interiéru knihovny se bude pokračovat i v následujícím 
období. 
Další personální změnou prošla Městská knihovna ve Stráži pod Ralskem a stejně tak 
změnu na pozici knihovnice zaznamenala knihovna v Mimoni. Zásadní změnou v oblasti 
personální bylo ukončení pracovního poměru (odchod do důchodu) dlouholeté 
pracovnice a vedoucí oddělení regionálních služeb Městské knihovny v České Lípě. 
K  31. 12. 2016 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  

 

 

 



Personální zajištění regionálních služeb   
Za okres Česká Lípa tento počet činil stejně jako v minulých obdobích 2,5 přepočteného 
pracovníka. Z toho dva úvazky byly využity na odbornou knihovnickou činnost a 0,5 
úvazku na činnost řidiče. Jeden odborný pracovník regionálních služeb měl na starosti 
23,5 knihovny. Pro oblast Českolipska jsou využívány odborné znalosti i dalších 
pracovnic MěK Česká Lípa (ředitelka, účetní, oddělení katalogizace a akvizice – 
konzultace při vkládání fondu, objednávky, jakož i další pracovnice Městské knihovny – 
pomoc při správě webu, materiálně technické zabezpečení oddělení, nezbytné další 
odborné konzultace apod.).  
 
 

3.2. Plnění základních standardů pro výkon regionálních 
funkcí 
 

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy   
V rámci této služby bylo obslouženo 47 veřejných knihoven okresu. Pracovnice 
regionálního oddělení (RO) zaevidovaly 253 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 2016 
se konzultace týkaly hlavně statistik, knihovnictví, případně přípravy projektu do 
programu VISK3 a knihovního systému Clavius REKS. Při metodických návštěvách (v 
roce 2016 jich bylo 236 a 65 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 5,02 počet konzultací 
pak 2,6. 
 
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 červnu jsme navštívili Městskou knihovnu v Mladé Boleslavi a Muzeum 
Čtyřlístku v Městské knihovně Doksy. V listopadu se uskutečnily porady pro pracovníky 
městských a místních knihoven okresu Česká Lípa.  Připraveny byly prezentace o 
Centrálním portálu knihoven, o revizi knihovního fondu, o připravovaném Standardu 
pro dobrý fond, o projektech VISK3. Probíraly se také zajímavosti a aktuální informace  
z jednotlivých knihoven. 
Opět byla vydána dvě čísla metodického listu „Knihovna“ a připraveno „Kalendárium 
2016“, 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 13 knihoven a akcí 
se účastnilo 57 osob. Zaměstnanci knihoven se účastnili i  odborných školení 
pořádaných Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, Městskou knihovnou v Praze nebo 
Národní technickou knihovnou v Praze. Jedna pracovnice regionálního oddělení 
navštěvovala rekvalifikační kurz pořádaný  Národní knihovnou v Praze.  
 
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 
Výměnný fond Městské knihovny v České Lípě má 22 226 svazků. Přírůstek za rok 2016 
dosáhl 1 399 svazků. Z dotace bylo nakoupeno 1 397 svazků, zbytek byly dary. 
Dotace na nákup knih do VF činila 265 000 Kč, skutečná hodnota nových knih 
dosáhla částky 387 546 Kč, sleva pak činila 122 545,76 Kč (31,62%). 
 
V roce 2016 výměnné soubory na okrese Česká Lípa využívalo 39 knihoven. Celkem 
regionální oddělení distribuovalo 122 souborů, které obsahovaly 7725 svazků. 
Vzrůstající počet  knih ve výměnném fondu dovoluje připravovat pro knihovny 
rozsáhlejší soubory.  Na jednu obslouženou knihovnu tak v průměru připadlo 3,13 
souborů s 198 knihami. 8 neprofesionálních knihoven má nové knihy jen díky 
výměnným souborům. Na evidenci oběhu knih se využívá jeden z modulů knihovního 
systému Clavius. 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 2016 dosáhla 
částky 1 806 012,80Kč,  což  je 46 308,02Kč 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 a odpisy fondu, případně stavěním fondu pomohly pracovnice regionálního 
oddělení hned v několika  knihovnách okresu. V Kuřívodech (Ralsko), Prysku a Svoru 
proběhla současně retrokonverze, neboť dané knihovny byly nově připojeny do 
knihovního systému Clavius ReKS. Protože bylo dokončeno zpětné vložení fondu 
(retrokonverze), byl sestaven i protokol o revizi pro tyto knihovny. Při aktualizaci se 
pracovnice regionálního oddělení věnovaly  rovněž  stavění fondu, jeho značení na 
regálech, přebalení a polepení knih.    
S rozsáhlou aktualizací knihovního fondu  jsme pomohli také  v Městské knihovně 
Mimoň. Klasická revize za účasti pracovnic regionálního oddělení byla provedena v MěK 
Zákupy a v MěK Jablonné v Podještědí. 
 
Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí) 
Pomoc při nákupu nových knih z prostředků obcí představuje tradiční službu našim 
knihovnám, která je však velmi časově náročná. Je poskytována většině 
neprofesionálních knihoven, pobočce Velký Grunov, Lindava, z těch profesionálních pak  
MěK Jablonné v Podještědí, MěK Kamenický Šenov a MěK Stráž pod Ralskem. V roce 
2016 to bylo celkově  35 knihovnám. Za rok 2016 přišlo na účet MěK Česká Lípa 687 000 



Kč z obcí a měst regionu (o 21290Kč více než v roce 2015), za něž bylo nakoupeno 3 594 
svazků (o 69 více). 81 svazků bylo zpracováno z darů. 
Podstatná část knih je nakupována se slevami. Celková hodnota nakoupených knih 
dosáhla  1 023 769,5Kč, což znamenalo úsporu 32,89%. V roce 2016 bylo na jednu 
obslouženou knihovnu nakoupeno 105 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 přímo do jejich počítačů. Tyto knihy necirkulují, jsou majetkem obcí 
a zůstávají v příslušných knihovnách natrvalo.  
Celkově se v regionálním oddělení v roce 2016 nakoupilo a zpracovalo i s novými 
knihami do výměnných fondů 5 074 svazků. Celkové náklady na pořízení těchto knih 
dosáhly 952 000,- Kč, hodnota získaných knih pak dosáhla částky 1 411315,50 Kč. To je 
úspora 32,54%.  
 
Servis výpočetní techniky 
V roce 2016 ukončily knihovny v Kuřívodech (Ralsko), Brništi, Svoru a Prysku 
retrokonverzi fondu a jsou tedy plně automatizovány. Knihovny v Chlumu a Jestřebí 
budou v retrokonverzi  pokračovat i v roce 2017 a předpokládáme těsnou spolupráci 
s regionálním oddělením MěK Česká Lípa. Z programu VISK3 pro rok 2016 získala 
finanční prostředky většinou na nákup nové techniky knihovna v Jestřebí, Prysku, 
Ralsku, Svoru a Holanech.  
 
 

3.3. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou 
 
Webové stránky „pro knihovny“ 
V roce 2016 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  
Z prostředků regionální dotace nakupuje regionální oddělení  drobné pomůcky a  
tiskopisy, knihovnám rovněž poskytuje folii na balení knih. Pracovnice regionálního 
oddělení také distribuují po okrese různé tiskoviny, časopisy a publikace, 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.  
Do soutěže o Nejlepší knihovnu Libereckého kraje, kterou již podruhé vyhlásil 
Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou, byly pro rok 2016 
za Českolipsko nominovány knihovny  ze  Stvolínek, Dubé a Zahrádek. Vítěznou 
knihovnou za Českolipsko se stala Místní knihovna v Zahrádkách, 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, které proběhlo 6. prosince v KVK Liberec jejich obrazovou i slovní 
prezentaci.  



Do  soutěže o státní cenu 
„Knihovna roku 2016“ byla za 
Liberecký kraj nominována 
knihovna v Novinách pod 
Ralskem, která z rukou ministra 
kultury ČR Daniela Hermana 
obdržela Ocenění „Za esteticky 
zdařilou rekonstrukci knihovny a 
systematickou práci se 
skupinami uživatelů knihovny“.  
 
 
 
 

Finanční zajištění RF  
 
Celkový příspěvek Libereckého kraje na zajištění regionálních služeb činil pro rok 
2016   1 330 000 Kč. Na jednu obsluhovanou knihovnu to je 28 298 Kč a jednoho 
obyvatele okresu Česká Lípa včetně Jablonného v Podještědí (109 150 obyvatel 
celkem k 1.1.2017) pak 12,19Kč.  Na nákup výměnného fondu bylo uvolněno 265 
000 Kč, to je 19,92% z celkové dotace. 
 
 

 

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31.12.2016 
- DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST 

 

Náklady Čerpání k 31.12.16 
Materiál,pomůcky, režijní náklady 49 627,- 
Nákup knihovního fondu 265 000,- 
DHIM  39 761,- 
plyn,el.energie,benzin 30 910,- 
Cestovné 18 312,- 
Servis výp. techniky, apod. 16 199,- 
Nákup licencí knih. systému 2 168,- 
Ostatní služby 43 00,- 
Mzdové náklady 635 000,- 
Náklady na ZP a SP 225 223,- 
Jiné ost.náklady 4 800,- 

CELKEM 1 330 000,00    

 
 
 
 



4. Přehled hospodaření 
 
 

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K 31.12.2016 
- PŘÍSPĚVEK MĚSTA  

(dotace na regionální funkce samostatně- viz výše) 

Výdaje Čerpání  k  31.12.16 
Materiál 183 539,37 
Knihy,časopisy 879 661,14 
DDHM 344 582,77 
el.energie 174 136,20 
plyn 141 813,31 
voda 63 079,00 
benzin 14 630,20 
teplo pob.Špičák 247 561,80 
Opravy strojů 25 866,00 
Opravy budov 29 690,84 
Cestovné 15 774,00 
Poštovní +telekomunikační 98 328,54 
Ostatní služby 620 367,98 
Stravné 123 308,00 
Osobní náklady 43 300,00 
Mzdové náklady 4 983 320,00 
Náklady na ZP 447 446,00 
Náklady na SP 1 241 072,00 
Jiné ost.náklady 15 679,00 
Příděly do FKSP 81 750,00 
Repr. fond 13 261,00 
Odpisy 31 957,00 

CELKEM 9 820 124,15 

Příjmy: 

Od čtenářů 586 962,00 
Ostatní příjmy - nájemné 47 190,00 
Ostatní příjmy – čerpání fondů 238 938,00 
Získané granty a dotace na projekty 256 887,00 
Provoz.dotace MěÚ 8 801 000,00 
CELKEM 9 930 977,00 

Zlepšený výsledek hospodaření              110 852,85 

 
 
V České Lípě 15.2. 2017    PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka 
       Městská knihovna Česká Lípa, p.o. 
 
 
 
 
 


