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1. Úvod

Městská knihovna Neratovice (dále jen MěK) v roce 2015 prošla značnou proměnou.                 

V březnu nastoupila do vedení knihovny na základě výsledků výběrového řízení Helena Pinkerová. 

Asi nejdůležitější změnou přímo se dotýkající čtenářů a návštěvníků knihovny bylo schválení 

nového Knihovního řádu a ceníku služeb a změny v otevírací době knihovny. 

Knihovna se zapojila do dvou celostátních akcí na podporu čtenářství – Noc s Andersenem       

a Noc literatury. Rozšířila nabídku volnočasových aktivit pro děti, připravila několik literárních besed 

a přednášek a rovněž obohatila nabídku služeb o služby reprografické a možnost připojit se k WiFi  

v prostorách knihovny. 



  

2. Knihovní řád

1. září 2015 vstoupil v platnost nový Knihovní řád Městské knihovny Neratovice. Nová verze 

řádu mj. výrazně upravila sankce za pozdní vrácení vypůjčených knihovních jednotek (viz ceník)  

a výši registračních poplatků.

Výše registračních poplatků v roce 2015:

dospělí čtenáři              100,- Kč

děti do 15 let                       50,- Kč

studenti denního studia a senioři                 70,- Kč

senioři nad 70 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P      zdarma

právnické osoby            100,- Kč



  

3. Akvizice a zpracování fondu

Jako prioritu si nové vedení knihovny stanovilo zmodernizovat stávající služby včetně systému zpracování 

fondu, rozšířit nabídku fondu o další druhy dokumentů, zapojit knihovnu a její fond do Souborného katalogu 

ČR. Ve všech těchto oblastech jsme naráželi na překážky v podobě zastaralého technického                             

a technologického vybavení a chybějícího odborného knihovníka-katalogizátora. 

Aby knihovna mohla přejít při zpracování knihovního fondu na nově podporovaný formát MARC21              

a katalogizační pravidla RDA, přihlásila se do výběrového dotačního řízení pro rok 2016 na poskytnutí dotace 

na nákup nového automatizovaného knihovního systému (AKS), který nová katalogizační pravidla podporuje. 

Při rozhodování o výběru vhodného AKS hrály roli náklady na pořízení a na provoz. Z tohoto důvodu jsme 

se rozhodli zažádat o podporu na nákup AKS KOHA. Jedná se o otevřený knihovní systém fungující již v 

několika českých knihovnách a umožňující zpracovávat nejen klasické papírové knihy a periodika, ale rovněž 

elektronické knihy, audioknihy a další druhy dokumentů, např. deskové hry. 

V říjnu 2015 nastoupila do knihovny nová posila na nově vytvořené místo knihovníka-katalogizátora. 



  

4. Knihovna v číslech

Knihovní fond k 31. 12. 2015

Celkem 52 559 knihovních jednotek

v hodnotě 6 681 723,35 Kč

Přírůstky do fondu za rok 2015

Oddělení pro dospělé:

Naučná 421

Beletrie 946

Oddělení pro děti a mládež:

Naučná 109

Beletrie 281

Celkem přírůstky činily 2 789 knihovních jednotek.

Úbytky fondu k 31. 12. 2015 

fond oddělení pro dospělé                3 406

fond pro děti a mládež                            682

Celkem úbytky činily 4 088 knihovních jednotek.

Čtenáři

Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2015  1 375

z toho čtenáři do 15 let                           365

tj. 23,89% z celkového počtu 

Celkový počet návštěvníků knihovny:  15 435

(přihlášených přes čárový kód průkazky)

Návštěvníci akcí

Návštěvníci kulturních akcí           258

Návštěvníci vzdělávacích akcí        513

Celkem                                 771



  

Knihovna v grafech



  

Knihovna v číslech

Meziknihovní výpůjční služba:

požadavků celkem 50
kladně vyřízených požadavků 46
kladně vyřízených požadavků z jiných knihoven   3

Elektronické služby

Aby knihovna mohla nabízet moderní služby, bylo nutné v prvé řadě obnovit stávající počítačové vybavení. V loňském roce 

jsme zakoupili novou multifunkční barevnou tiskárnu, umožňující i skenování dokumentů, a tři počítače. Staré jehličkové tiskárny 

sloužící k tisku výpisu z konta byly nahrazeny termotiskárnami.

Rozšířili jsme nabídku elektronických služeb o možnost připojit vlastní zařízení (notebook, tablet, telefon) k internetu pomocí 

Wi-Fi. Vedle standardního přístupu do elektronického katalogu knihovny mohou čtenáři využívat i reprografické služby včetně 

barevného tisku a kopírování a skenování. Velký zájem si získaly kurzy základů práce s počítačem určené primárně seniorům. 

Celkem slouží čtenářům a návštěvníkům knihovny:

● ve studovně 4 počítače pro vyhledávání na internetu;

● v oddělení pro dospělé 1 počítač pro vyhledávání v on-line katalogu knihovny

● v oddělení pro děti 1 počítač pro vyhledávání na internetu a v on-line katalog



  

5. Nejžádanější tituly z fondu knihovny

Z široké nabídky titulů se tradičně 
nejvíce půjčovala beletrie, přičemž žebříčku 
oblíbenosti a tedy půjčovanosti vévodil 
zejména žánr detektivek. Nejoblíbenějšími 
autory v MěK byli v roce 2015 Vlastimil 
Vondruška, Jo Nesbo, Jindřiška Ptáčková, 
Ivanka Devátá, Mary Higgins Clark, Hana 
Sudová. Z naučné literatury můžeme za 
bestseller považovat knihu Neratovice 1945 
– fakta a vzpomínky autorů Aleše Nováka, 
Martina Čejky, Romana Dvořáka a Pavla 
Šandy. 

Dětským čtenářům se opět nejvíce líbily 
Deníky malého poseroutky a knihy 
rakouského spisovatele Thomase Breziny. 
Setrvalý zájem je o školní četbu.



  

Nejpůjčovanější autoři a jejich díla

Nejžádanější tituly 2015

Vlastimil Vondruška: Smrt ve Vratislavi
Jo Nesbo: Levhart
Jindřiška Ptáčková: Dva kroky od stínu
Lars Kepler: Paganiniho smlouva
Zuzana Rampichová: Příliš tichá Šumava
Mary Higgins Clark: Každý něco skrývá
Roman Cílek: Zdivočelý tlukot srdce
Michael Palmer: Poslední chirurg
Vlastimil Vondruška: Králův duch
Mons Kallentoff: Vodní andělé
Aleš Novák a kol.: Neratovice 1945
Miroslav Pavlík: Neratovice-Tudy šla historie
Hana Sudová: Miluška
Hana Sudová: Můj rodný dům

Nejžádanější tituly 2015 – oddělení pro děti

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky
J. K. Rowling: Harry Potter
Christopher Paolini: Eragon
Josef Švarc: Jak to chodí na letišti
Dana Winklerová: Jak to chodí u hasičů
Čtyři detektivní příběhy Čtyřlístku



  

Periodika

z časopisů se nejvíce půjčovaly:

Květy, Reflex a Instinkt,

v dětském oddělení:

Čtyřlístek a Junior.



  

6. Oddělení pro dospělé

Akce v roce 2015
23. 04. Beseda s autory knihy Neratovice 1945 – fakta a vzpomínky
13. 05. Noc literatury 
22. 09. Přednáška Mgr. L. Kováře: „Co skrývají okresní archivy?“
08. 10. Den otevřených dveří – exkurze po knihovně
08. 10. Beseda se spisovatelkou Romanou Křenkovou 
15. 10. Workshop Mandala
19. 11. Přednáška cestovatelky Saši Ryvolové: Afrikou za velkou pětkou
10. 12. Beseda se spisovatelkou Hanou Sudovou
17. 12. Workshop Mandala

Vzdělávací akce
04. 12. Počítačový kurz pro veřejnost
12. 12. Počítačový kurz pro veřejnost



  

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Knihovna se poprvé zapojila do celostátní akce na podporu dětského čtenářství. Noc s Andersenem 
proběhla z pátku 27. března na sobotu 28. března a zúčastnilo se jí 7 dětí. S organizací knihovnicím 
vypomohli i dva dobrovolníci – paní Marcela Brodilová a pan Jindřich Brodil. Jejich vystoupení mělo  
u dětí velký úspěch.



  

Pohádkový čtvrtek

Pohádkový čtvrtek

16. dubna se uskutečnil historicky první Pohádkový čtvrtek, zábavné odpoledne pro předškolní děti 
se čtením a výtvarnou dílnou. Od té doby se stal vyhledávanou a oblíbenou akcí Městské knihovny, 
konající se pravidelně jednou měsíčně v oddělení pro děti.



  

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Ve čtvrtek 3. 12. zavítala do knihovny známá česká spisovatelka pro děti a mládež Ivona Březinová. 
Pro děti z první třídy ze Základní školy Neratovice si připravila besedu Jak si hrát na spisovatele a se 
studenty tercie z Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích hovořila na téma Literární cestopisy 
pro mládež aneb Životopisy slavných spisovatelů bezbolestně.



  

7. Oddělení pro děti – Akce v roce 2015

Akce pro školy
23. 02. Poznej své město – prima GFP
17. 04. Informativní beseda – ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, 1. třída
24. 04. Informativní beseda – MŠ Čtyřlístek Neratovice
05. 05. Čtení pro děti – MŠ Kostelec nad Labem
15. 05. Informativní beseda – MŠ Neratovice
19. 05. Informativní beseda – MŠ Neratovice
05. 06. Informativní beseda – ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, 1. třída
10. 06. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 3. třída
07. 10. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 1. třída
14. 10. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 1. třída
14. 10. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 1. třída
16. 10. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 4. třída
16. 10. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 4. třída
21. 10. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 1. třída
21. 10. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 1. třída
03. 11. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 2. třída
03. 11. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 2. třída
10. 11. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 2. třída
10. 11. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 2. třída
18. 11. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 3. třída
18. 11. Informativní beseda – ZŠ Neratovice, 3. třída
25. 11. Tematická beseda Hledáme slabikář – ZŠ Neratovice, 1. třída
26. 11. Tematická beseda Detektivky – ZŠ Neratovice, 5. třída
03. 12. Dvě literární besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou – ZŠ Neratovice,1. třída, 

GFP, tercie B



  

 Oddělení pro děti – Akce v roce 2015

Akce pro veřejnost

26. 03. Velikonoční tvoření
27. 03. Noc s Andersenem
16. 04. Pohádkový čtvrtek
14. 05. Pohádkový čtvrtek
11. 06. Pohádkový čtvrtek
17. 09. Pohádkový čtvrtek
22. 10. Pohádkový čtvrtek
05. 11. Pohádkový čtvrtek
03. 12. Pohádkový čtvrtek

Celkem knihovna uspořádala 20 
kulturních a vzdělávacích akcí 
pro veřejnost a 25 vzdělávacích 
akcí pro školy. 



  

8. Oddělení knihovny a její pracovníci

Městská knihovna spravuje tři oddělení:
● oddělení pro dospělé
● oddělení pro děti
● studovna

Pracovní doba zaměstanců knihovny je různá, určuje se podle potřeb konkrétního oddělení. V době, 
kdy knihovna není otevřena veřejnosti, probíhají v knihovně akce určené žákům a studentům nejen z 
Neratovic, ale i z okolních obcí.

V knihovně pracuje 6 zaměstnanců s celkem 6 úvazky. V období od 1. 6. do 30. 11. 2015 vypomáhal v 
knihovně (ve skladu při úklidu a vyřazování knih a jako dozor ve studovně) pracovník, kterého knihovna 
mohla přijmout díky příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. 
MEA-SF-55/2015.

Vzdělávání knihovníků
V roce 2015 knihovníci absolvovali několik školení a zavítali na exkurzi do knihoven v Mělníku, 

Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a Kralupech nad Vltavou. Jeden ze zaměstnanců byl přijat do 
rekvalifikačního knihovnického kurzu, který pořádá Národní technická knihovna v Praze. Z dalších akcí, 
kterých se neratovičtí knihovníci zúčastnili, je dobré zmínit semináře a přednášky týkající se katalogizování, 
informačního vzdělávání a práce s dětským čtenářem. 



  

9. Členství a spolupráce

Knihovna je členem sdružení Svazu informačních pracovníků a knihovníků České 
republiky (SKIP). Členství v této profesní organizaci přináší kromě odborných aktivit také 
jednu značnou výhodu pro čtenáře – členové SKIPu mohou bezplatně do svých on-line 
katalogů stahovat kopie obálek a anotací knih i dalších dokumentů z webových stránek 
spolupracujících firem. 

Spolupracujeme se všemi typy škol v Neratovicích a se školami v regionu.
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