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1. Úvod
Knihovnický svět byl v roce 2017 v pohybu a Městská knihovna Neratovice samozřejmě s ním. Pokud bychom měli z mnohých
aktivit zdůraznit tři, pak by to bylo bezesporu pořízení knihovního boxu na vracení knih, zavedení nové služby – půjčování
elektronických knih registrovaným čtenářům knihovny a zapojení do Souborného katalogu České republiky.

2. Bibliobox
Velkým přínosem pro zkvalitnění našich služeb se stal nový bibliobox, kam mohou čtenáři vracet knihy v době, kdy je knihovna
zavřená. Bibliobox byl pořízen z finančního daru firmy Lidl. Při křtu dostal jméno Vavřinec, podle sv. Vavřince, patrona knihovníků.

3. E-knihy
V říjnu jsme v rámci Týdne knihoven spustili novou službu půjčování e-knih, hrazenou z dotace ministerstva kultury. Služba je určena
čtenářům, kteří dávají přednost elektronickým knihám před papírovými, ale i čtenářům, kteří kvůli svým časovým možnostem nemohou do
knihovny zavítat osobně v době otevíracích hodin. Pro využití této služby je nutné mít platnou registraci do knihovny a přihlašovací údaje
do on-line katalogu knihovny.

4. Za knihovnu krásnější
Pokračovali jsme v dalších úpravách interiéru knihovny během letních prázdnin. Proběhla rekonstrukce toalet pro zaměstnance
a veřejnost, výměna podlahové krytiny v prostorách oddělení pro dospělé a v kanceláři knihovnic a celou knihovnu včetně skladu jsme nechali
vymalovat. Staré knihovní pulty v oddělení pro dospělé byly nahrazeny nový moderními, které lépe zapadají do koncepce knihovny jako
otevřeného a přátelského místa.

5. Zajímavá čísla nejen pro milovníky statistiky
Knihovní fond k 31. 12. 2017:

Výpůjčky:

Celkem 58 897 knihovních jednotek, z toho:

Celkem výpůjček

48 517
8 676

17 283

naučné literatury

z toho prolongací

38 240

beletrie

Počet vypůjčených knih

284

zvukových knih

Počet vypůjčených periodik

65

deskových her

Počet vypůjčených audioknih

459

Počet vypůjčených jiných dokumentů

400

Přírůstky do fondu za rok 2017: 4 259 knihovních jednotek
Úbytky fondu k 31. 12. 2017:

44 971
2 687

8 943 knihovních jednotek

Meziknihovní výpůjční služba:
Čtenáři:

požadavků celkem: 30

Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2017: 1 533

kladně vyřízených: 25

z toho čtenáři do 15 let

398

tj. 25,96 % z celkového počtu
Celkový počet návštěvníků knihovny:
(přihlášených přes čárový kód průkazky)

Elektronické služby:
19 806

Počet vstupů do elektronického katalogu:
Počet e-vypůjček:

15 709
46

6. Knihovna v grafech

7. Sukcesy roku 2017 dospělí
Beletrie pro dospělé

Naučná pro dospělé:

Patrik Hartl: Okamžiky štěstí

Zbigniew Czendlik – Markéta Zahradníková: Postel, hospoda, kostel

Radka Třeštíková: Bábovky

Marie Kondō: Zázračný úklid

Vlastimil Vondruška: Mrtvý posel. Letopisy královské komory

Ondřej Suchý: Čemu se smála Adina Mandlová

Patrik Hartl: Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Alexandra Stušková: Můj život s Karlem Kachyňou (i bez něj)

týž: Malý pražský erotikon

Naoki Higashida: A proto skáču

Jo Nesbø: Syn

Miroslav Pavlík: Neratovice-Tudy šla historie

Evžen Boček: Aristokratka ve varu

Miloslav Jenšík: Stalingrad

Jo Nesbø: Krev na sněhu

Henry Kissinger: Uspořádání světa

týž: Pentagram

Jan Dungel: Atlas ptáků České a Slovenské republiky

Stanislav Češka: Případ holasické lásky

Lukas Hartmann: Černý anděl z Ravensbrücku

8. Sukcesy roku 2017 děti
Beletrie pro děti

Naučná pro děti

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 7. díl

Stephanie Milton: Minecraft - bojová příručka

Jenny Dalová: Štěňata

Petra Gherbetz: Šikulové

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 1. a 5. díl

Kirsten Kearney: Megastavby

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 11. díl

Minecraft. Stavitelská příručka

J. K. Rowling: Harry Potter a Kámen mudrců

Prvních 100 zvířátek

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 8. a 2. díl

Anna Milbourne: Jak se žije ve vesmíru

Rachel Renee Russell: Deník Mimoňky, 6. díl

Nápadník pro šikovné holky

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti

Karie Daynes: Otázky a odpovědi o vesmíru

Liz Pichon: Tom Gates. Úžasný deník, 2. a 3. díl

Stephen O'Brien: Dostaň se na vyšší level v Minecraftu

David Walliams: Babička drsňačka

Jody Revenson: Kouzelnický svět J.K. Rowlingové - filmová magie

9. Vzdělávací a kulturní aktivity
V roce 2017 jsme uspořádali celkem 216 akcí, které navštívilo

08. 03. Bezpečné nakupování on-line

2 849 návštěvníků:

15. 03. Burza nápadů – bylinkářství
16. 03. Přednáška dětského psychologa Marka Hermana

112 kulturních akcí (besedy, tvořivé dílny)
91 vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost (přednášky,
lekce informačního vzdělávání)
13 vzdělávacích akcí v oblasti informačních

27. 03. Jordánsko – cestopisná přednáška Pavla Chluma
03. 04. Beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou
12. 04. Burza nápadů – celostní medicina
04. 05. Barokní architektura v Polabí – přednáška Martina Mádla

a komunikačních dovedností (počítačové kurzy pro

10. 05. Burza nápadů – kineziologie

veřejnost)

18. 05. Causa Carnivora – Vlci na Dokesku – přednáška
13. 09. Vinařství na Mělnicku – přednáška Lukáše Snopka

Oddělení pro dospělé:
Kulturní a vzdělávací akce v roce 2017 (výběr):
18. 01. Burza nápadů – zdravá výživa
26. 01. Slavná česká filmová klasika – přednáška Ondřeje
Slaniny
08. 02. Burza nápadů – včelařství
16. 02. Bezpečně na internetu
22. 02. Beseda se spisovatelem Stanislavem Češkou
27. 02. Historické kořeny obce Libiš – přednáška Spolku Libiš

20. 09. Burza nápadů – Houby středních Čech
21. 09. Banát – cestopisná přednáška Petra Nazarova
04. 10. Seznámení s e-knihami
23. 10. Papua – videoprojekce Tomáše Kubeše
01. 11. Domácí a zahraniční odboj za 2. sv. války – přednáška
historika Vlastislava Janíka
06. 11. Jižní Korea – přednáška Petera Chalupianského
13. 11. Uganda – přednáška Saši Ryvolové
04. 12. České Vánoce – přednáška Barbory Márové Viktoriové

10. Vzdělávací a kulturní aktivity pro všechny
Tvořivé dílny ve spolupráci s Klubem lidové tvorby Praha:
23.01. Hrátky s krepovým papírem - jarní květy (Olga Dneboská, KLT)
23.02. Masopustní tvoření – obličejové masky a doplňky (Martina
Pokorná)
06.03. Domečky z papíru (Květoslava Kotrčová, KLT)
10.04. Velikonoční tvoření – kraslice zdobené sítinou (Blanka
Fotrová, KLT) + pletení z pedigu (Jaromíra Janďourková)
22.05. Origami – skládání z papíru (Jarmila Horná, KLT)
25.09. Tvorba figurek z kukuřičného šustí (Jarmila Horná, KLT)
02.10. Tvoření knižních záložek v rámci Týdne knihoven (Sylva
Šporková)
30.10. Vějíře Marie Terezie – variace na dobový doplněk jako
připomínka 300. výročí narození Marie Terezie (Martina Pokorná)
20.11. Dárek k Vánocům – candybag (Jaromíra Janďourková)
+ obrázky ze špachtlí a decoupage (Sylva Šporková )
04.12. Adventní tvoření – korálkování (Jarmila Horná, KLT)
+ papírová přání a vizitky na dárky (Sylva Šporková)

11. Akce pro děti a mládež
Besedy a workshopy se spisovateli a ilustrátory

Pořady pro děti:

dětské literatury:
06. 02.

Herní odpoledne s firmou Piatnik

13. - 17. 02.

Jarní prázdniny v knihovně

10. a 20. 02. Markéta Vítková

01. 03.

Turnaj ve stylu Star wars

22. 03.

Daniel Vydra

31. 03. - 01. 04.

Noc s Andersenem

27. 04.

Ivana Peroutková

01. 06.

Den dětí s firmou Piatnik

18. 09.

Petra Braunová – pro prvňáčky v projektu Už jsem

05. 06.

Den dětí v DDM - zápis zdarma, nabídka

20. 01.

Daniela Krolupperová

knih s možností půjčení, kvíz…

čtenář
26. 06.

Slavnostní vyhlášení celoroční čtenářské

18. 10.

Andrea Popprová

24. 10.

Veronika Válková (k příležitosti 300. výročí

soutěže Lovci perel + interaktivní program

narození Marie Terezie)

ilustrátora Adolfa Dudka
26. - 27. 10.

Podzimní prázdniny v knihovně

08. 11.

Haloweenská afterparty

27. 11.

Den pro dětskou knihu

12. Akce pro školy
Vzdělávací akce pro školy (výběr):

09. 10.

Literární beseda – zvířata – ZŠ Ing. M. PlesingeraBožinova, 3. třída

06. 03.

Poznej své město – Gymnázium F. Palackého

10. a 13. 03. Poprvé v knihovně – ZŠ Chlumín, 1. až 5. třída

17. 10.

Seznámení s knihovnou – ZŠ Libiš, 1. třída

17. 10.

Lekce informační výchovy pro středoškoláka – SOŠ
Neratovice

14. 03.

Poprvé v knihovně – ZŠ Libiš, 1. a 2. třída

20. 03.

Poprvé v knihovně – ZŠ Neratovice, 1. třídy

31. 10.

Poprvé v knihovně – ZŠ Kostelec nad Labem, 4. třída

27. 03.

Poprvé v knihovně – MŠ Mratín

02. 11.

Poprvé v knihovně - ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova,

28. 03.

Poprvé v knihovně – MŠ Kropáčova Vrutice

04. 04.

Poezie - literární beseda – ZŠ Kostelec nad

07. 11.

Dobrodružná literatura – ZŠ Libiš, 4. třída

Labem

08. 11.

Lekce informační výchovy – ZŠ Kostelec na Labem,

1. třída

7. třída

05. 04.

Poprvé v knihovně – MŠ Neratovice

07. 04.

Velikonoce – literárně-národopisná beseda – MŠ

09. 11.

Vesmír a představy o světě – ZŠ Neratovice, 5. třída

a ZŠ Nedomice

13. 11.

Literární hrátky – ZŠ Kostelec nad Labem, 8. třída

10. 05.

Poprvé v knihovně – ZŠ Neratovice, 1. třída

16. 11.

Josef Lada a čeští ilustrátoři knih pro děti – ZŠ

19. 05.

Čtenářský klub – ZŠ Libiš

24. a 25. 05. Lekce informační výchovy po 5. třídu, ZŠ Kostelec

Neratovice, 3. třída
22. 11.

nad Labem, 5. třída

na Labem
08. 09.

Lekce informační výchovy – ZŠ Kojetice

08. 09.

Internetová bezpečnost – Den bezpečí v
Neratovicích

Základní bibliograficko-informační lekce – ZŠ Kostelec

01. 12.

Knihovna se představuje – ZŠ Kostelec na Labem,
6. řída

06. 12.

Vánoce – literárně-národopisná beseda – MŠ a ZŠ
Nedomice

13. Noc s Andersenem
Z pátku 31. března na sobotu 1. dubna proběhla
v Městské knihovně již třetí Noc s Andersenem. Hlavním
tématem byla pohádka Malá mořská víla. Na úvod celého
andersenovského
vystoupením

večera

Zdeněk

děti
Zajíček,

pobavil

svým

zábavným

následovalo

povídaní

o Andersenovi, vědomostní kvízy a čtení o fenoménu Čtyřlístek.
Děti si pak vyrobily mořská akvaria a v závěru večera na ně
čekala bojovka v knihovně – Hledání mořského pokladu.

14. Podporujeme děti ve čtení:
Lovci perel
V roce 2017 jsme vyhlásili po vzoru jiných českých

Pasování na čtenáře
Do druhé ročníku projektu „Už jsem čtenářem“ se ve

knihoven čtenářskou soutěž na podporu dětského čtenářství

školním roce 2016/2017 zapojilo 17 prvňáčků ze ZŠ Libiš pod

nazvanou: Lovci perel.

vedením paní učitelky Martiny Černé a 26 prvňáčků z 1.D paní

Do soutěže se zapojilo celkem 128 čtenářů, kteří

učitelky Ivy Jinochové ze ZŠ Neratovice. Slavnostní pasování

přečetli 1 326 knih. Vítězkou se stala Eliška Batryniuková,

na čtenáře se uskutečnilo v sále DDM v Neratovicích ve

která přečetla 108 knih.

středu 28. června za účasti paní starotky Lenky Mrzlíkové.

15. Programy pro předškolní děti:
Hrátky se slovy a řádky

Pohádkový čtvrtek

Pravidelný program Hrátky se slovy a řádky se koná

Pohádkový čtvrtek je určený pro děti předškolního

jednou týdně a je určený pro rodiče s dětmi v batolecím

věku: předčítání a povídání si o klasických i autorských

věku. Obsahem je společné říkání, rytmizace a pohybové

pohádkách z fondu knihovny a malé tvoření k tématu. Koná

ztvárnění básniček a říkadel, zpěv, četba krátkého příběhu,

se obvykle jednou za měsíc.

drobné

tvoření.

Cílem

je

podporovat

rozvoj

řeči,

předčtenářské schopnosti, hrubou i jemnou motoriku,
paměť, vzájemnou spolupráci ve skupině...

16. Po stopách zmizelých – lampionový průvod
V roce 2017 jsme uspořádali první lampionový
průvod nazvaný Po stopách kamenů zmizelých. Akce pod
záštitou starostky města paní Lenky Mrzílkové se konala u
příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu,
který vyhlásila OSN v roce 2005. 27. ledna 1945 osvobodila
vojska Rudé armády koncentrační tábor v OsvětimiBřezince. Proto byl tento den vyhlášen jako připomínka
utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí, 2 milionů
Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů dalších nevinných
obětí druhé světové války.
V neratovických ulicích je položeno celkem 17
kamenů na 6 místech a u každého kamene jsme zapálili
svíčku jako přípomínku tragické smrti neratovických občanů
židovské národnosti, ale i dalších obětí například z řad
Sokola a obětí leteckého náletu na Neratovice z 22. března
1945.

17. Výročí města - Literární soutěž „Neratovice žijí (?!)“
Při příležitosti výročí Neratovice – 790 let od první
zmínky a 60 let od povýšení na město knihovna vyhlásila
literární soutěž na téma:
●

Čím Neratovice žily a žijí?

●

Jaký byl život v minulosti, jaký je dnes

●

a to v jakémkoliv literárním žánru.

Soutěže se zúčastnili 4 autorky a jeden autor.
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v
pondělí 11. září v knihovně.
Ve čtvrtek 5. 10. v knihovně přednášel bývalý
neratovický kronikář Aleš Novák na téma: O neratovických
kronikách a kronikářích.

18. Mezigenerační spolupráce: Post Bellum
Příběhy našich sousedů v knihovně:
Do projektu se v roce 2017 zapojily čtyři týmy, 10
žáků 9. tříd z neratovických základních škol a tři pamětnice z
neratovického Domu Kněžny Emmy a jedna pamětnice z
Libiše a zpracovaly tato témata: Nálet na Kralupy nad
Vltavou, Život paní učitelky, Setkání s hitlerjugend, Život v
Libiši.
Stejně jako v předchozích letech si žáci nejprve
vyzkoušeli práci s diktafonem a fotoaparátem a správnou
techniku vedení rozhovoru. Nahrávání každého týmu trvalo
přibližně dvě hodiny, nahrávka obsahuje příběh pamětnice
proložený otázkami, dále fotografie a jiné písemnosti.
Každý

tým

zpracoval

vlastní

výstup

formou

prezentace a záverečná vystoupení proběhla v knihovně
29. června 2017.

19. Aktivity pro seniory
Klub seniorů v knihovně

Kurzy práce s počítačem (nejen) pro seniory

V roce 2017 se nám podařilo vytvořit komunitu

Pokračovaly oblíbené lekce práce na počítači pro

seniorů, kteří chtějí trávit důchod aktivně a zajímají se o svět

seniory, kde účastníci měli možnost naučit se úplné základy

okolo sebe. Tito senioři také začali navštěvovat další

práce na PC i jeho pokročilejší funkce (úprava fotografií,

přednášky organizované knihovnou pro širší veřejnost.

mapy, ...)

20. Virtuální univerzita 3. věku a Trénování paměti
V lednu 2017 jsme začali s přednáškami Virtuální

V březnovém Národním týdnu trénování paměti 2017

univerzity 3. věku, kterou vytváří Česká zemědělská

jsme začali v klubu seniorů knihovny s lekcemi trénování

univerzita v Praze. Přednášky si téměř ihned našly svoje

paměti, které od té doby úspěšně pokračují. Lekce se konají

posluchače, od října 2017 už probíhají 2 kurzy zároveň. Pro

každých 14 dnů ve středu odpoledne a účastní se jich jak

velký úspěch s přednáškami pokračujeme i v roce 2018.

senioři, kteří mají nějaké problémy s pamětí nebo jsou po

Senioři tuto akci hodnotí velmi kladně, mnozí si zde našli

mozkové příhodě, tak senioři zdraví, kteří si chtějí udržovat

nové přátele a vytváří tak novou komunitu lidí se zájmem o

paměťové dovednosti.

kulturu a historii. K tématu VU3V jsme uskutečnili také malý
výlet do zámku Troja (jako doplnění přednášek o renesanci)
a přednášku o renesanci v Polabí. Za rok 2017 u nás senioři
absolvovali celkem 4 kurzy VU3V a zúčastnili se také
závěrečného semináře v Plzni, kde se konalo slavnostní
předávání pamětních listů studentům VU3V z celé republiky.

21. O knihovnicích a knihovnících
V roce 2017 v knihovně pracovalo 8 zaměstnanců
(7 úvazků),

z

toho

6

s

vysokoškolským

vzděláním

neknihovnického směru, 1 se středoškolským knihovnickým
vzděláním a 1 se středoškolským neknihovnickým vzděláním
(absolvent rekvalifikačního knihovnického kurzu). V období
letních prázdnin v knihovně vypomáhali rovněž tři studenti
na brigádě.

V oblasti vzdělávání jsme v roce 2017 kladli důraz
zejména na oblast čtenářských strategií, metod kritického
myšlení při četbě knih pro děti, podporu a rozvíjení čtenářské
gramotnosti a čtenářských kompetencí, na práci se seniory.
Většinu vzdělávacích akci připravila profesní organizace Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), jehož je

Pracovníci knihovny mají nepravidelnou pracovní
dobu, uzpůsobenou potřebám jednak otevíracích hodin pro
veřejnost, ale i aktivitám pro školy z Neratovic a okolí
a kulturním

Vzdělávání knihovníků

a

vzdělávacím

programům

pro

které se konají většinou po zavírací době knihovny.

veřejnost,

Městská knihovna Neratovice kolektivním členem a většina
zaměstnanců knihovny individuálními členy.
Vedoucí knihovny Mgr. Helena Pinkerová je členkou
regionálního výboru Středočeského SKIPu.
10. 10. jsme v dětském oddělení naší knihovny hostili
podzimní zasedání Středočeského klubka SKIP – setkání
knihovnic

a

knihovníků

Středočeského kraje.

dětských

oddělení

knihoven

22. Spolupracujeme
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 sdílet ve svých on-line
katalozích 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, i dalšími volnočasovými institucemi ve městě.

