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1. Knihovna v roce 2020

epidemické   situace  omezit   služby  na   základní  činnosti  vracení, 

půjčování a prodlužování. A od 22. října do 24. listopadu přišlo 

nařízení k  úplnému uzavření knihovny. 

V období od 25. listopadu do 2. prosince nám bylo umožněno 

provozovat knihovní služby v režimu bezkontaktního výdeje knih, tj. 

prostřednictvím „výdejního okénka“. Od 3. prosince do pátku 18. 

prosince knihovna znovu otevřela pro veřejnost v režimu omezených 

služeb a od pondělí 21. prosince bylo možné opět provozovat pouze 

bezkontaktní půjčování a vracení vypůjčených knihovních jednotek.

Od podzimu 2020 se knihovna připravovala na změnu právní 

subjektivity. Z organizační složky města se stala příspěvkovou 

organizací města, s účinností od 1. 1. 2021. 

„Doma jsem tam, kde mám knihovnu.“

Erasmus Rotterdamský

Celosvětová pandemie koronaviru a s tím spojená celá řada 

nařízení a omezení zasáhla citelně i do chodu knihoven. Do čtvrtka 

12. března knihovna fungovala v běžném režimu, poté byla od 13. 

března do 29. dubna zcela uzavřena. V této době zůstalo půjčování 

e-knih jedinou službou, jejíž fungování nebylo aktuální covidovou 

situací dotčeno, naopak došlo k mírnému nárůstu počtu čtenářů 

elektronických knih.

Po rozvolnění protiepidemických opatření jsme mohli opět 

otevřít pro veřejnost, ale za přísných hygienických podmínek, jako 

dezinfekce rukou, zakrytí dýchacích cest rouškou a dodržování 

bezpečných rozestupů, a s výrazným omezením služeb, tj. pouze 

půjčování, vracení a prodlužování vypůjčených knih, časopisů, 

audioknih a deskových her. Neposkytovali jsme služby veřejného 

internetu, neorganizovali žádné vzdělávací a kulturní akce. 

Po prázdninách, kdy již tradičně knihovna měla otevřeno podle 

prázdninové otevírací doby, jsme s novým školním rokem začali 

nabízet služby v běžném režimu, tj. vedle půjčování a vracení i 

služby veřejného internetu, kulturní a vzdělávací akce, ale za 

přísných hygienických podmínek. 

Od 12. do 21. října jsme znovu museli v důsledku zhoršující se  



2. Statistika v době covidové (i předcovidové) 

Výpůjčky:

Celkem 37 651

Knihy 33 644

Periodika   2 936

Audioknihy      666

Jiné dokumenty      405

Meziknihovní výpůjční služba:

požadavků celkem/kladně vyřízených 53/53

požadavků z jiných knihoven/kladně vyřízených 2/2

Knihovní fond k 31. 12. 2020

Celkem 53 612 knihovních jednotek, z toho:

16 112 naučné literatury

36 705 beletrie

     625 zvukové knihy

     169 deskové hry

Přírůstky fondu za rok 2020: 2 733 knihovních jednotek

Úbytky fondu k 31. 12. 2020:3 569 knihovních jednotek

Čtenáři:

Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2020: 1 475

             Z toho čtenáři do 15 let: 387

           tj. 26,24 % z celkového počtu

Celkový počet návštěvníků knihovny (fyzické návštěvy): 14 246



3. Knihovnické činnosti v grafech



4. Bestsellery roku 2020 - dospělí

Beletrie pro dospělé

Alena Mornštajnová: Hana

Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid

Alena Mornštajnová: Tiché roky

Radka Třeštíková: Bábovky

Patrik Hartl: Okamžiky Štěstí

George Orwell: Farma zvířat

Robert Bryndza: Kanibal z Nine Elms

Jo Nesbø: Nůž

Nikolaj Vasil’jevič Gogol: Revizor

Alena Mornštajnová: Slepá mapa

Ernest Hemingway: Stařec a moře

Molière: Lakomec

Patrik Hartl: Nejlepší víkend

Radka Třeštíková: Veselí

George Orwell: Devatenáct set osmdesát čtyři

Naučná pro dospělé

Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě

Jörg Zittlau: Jak se léčit vhodnou stravou

Aleš Palán: Jako v nebi, jenže jinak

Michelle Obama: Můj příběh

Viktor Emil Frankl: A přesto říci životu ano

Kateřina Karolová: Já, doktor(in)

Petr Čornej: Jan Žižka

Marek Herman: Jsi tam, brácho?

Meda Mládková: Můj úžasný život

Ondřej Faktor: Vejdi, poutníče

Radkin Honzák: Všichni žijem´ v blázinci

Marie-Hélène Place: 60 Montessori aktivit pro miminko

Soňa Koťátková: Dítě a mateřská škola

Patrik Ouředník: Europeana

Martin Gatto: Hry v místnosti pro malé i velké



5. Bestsellery roku 2020 - děti

Beletrie pro děti

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 7

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 6

Josef Švarc: Jak to chodí na policii

Kid Cube: Deník malého Minecrafťáka 1

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 10

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 12

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti

Jiří Žáček: Aprílová škola 

Jeff Kinney: Deník malého posetoutky 1

Renee Rachel Russell: Deník Mimoňky 2

Audioknihy - oddělení pro děti:

Natal’ja Ščerba: Časodějové

Pavel Šrut: Lichožrouti

Kateřina Maďarková: Justýnka a asistenční jednorožec

Martina Drijverová: Nezbedníci

Roald Dahl: Prevítovi

Naučná pro děti

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

Kirsten Kearney: Megastavby - postavte neuvěřitelná města 

  ve světě Minecraft®

Minecraft - bojová příručka

Stephen O'Brien: Minecraft - vydoluj maximum!

Ovládni svět Minecraftu

Prvních 10 dopravních prostředků

Alex Wiltshire: Roblox

Megan Miller: Tajné triky pro Minecrafťáky

Vendula Hegerová: Edo! Ty neposedo!

Minecraft - stavitelská příručka

Audioknihy - oddělení pro dospělé:

Evžen Boček: Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka

Dominik Landsman: Deníček moderního fotra 2

Irena Dousková: Hrdý Budžes

Peter May: Šachové figurky

Andrew Mayne: Šelma



6. Rok 2020 v knihovně slovem i obrazem



6.1 Leden 2020

Každé pondělí Paličkování hrou s lektorkou Vladislavou Belkoskou

Každou středu doučování matematiky pro žáky 1. stupně ZŠ - s Michaelou Šmídkovou 

6. 1. Z Ďáblova chřtánu za tanečnicemi na karneval

– cestovatelská přednáška Marka Kováře o Brazílii, Argentině

a Paraguayi s promítáním.

8. 1. Kroužek doporučené četby - Revizor od N. V. Gogola,

lektorka Miroslava Holmanová

13. 1. 3D tisk - lektor Vladimír Tůma

15. 1. Trénování paměti pro seniory - lektorka Hana Tůmová

16. 1. Tvořivá dílna - vyrábíme krmítko pro ptáčky

17. 1. PC kurz - služby Googlu s lektorem Vladimírem Tůmou

20. 1. Vietnam - přednáška Lenky a Václava Špillarových

o cestě z Hanoje přes horské středisko SaPa,

skalní homole až po ponorné řeky TamCoc a TrangAn.

22. 1. Deskohraní pro nejmenší

23. 1. Pohádkový čtvrtek - program pro předškoláky se čtením

a tvořením  

23. 1. Háčkování pro děti - lektorka Jana Miškaninová

27. 1. Po stopách zmizelých - lampionový průvod ke Dni památky

obětí holokaustu. 

31. 1. Pololetní prázdniny v knihovně - detektivní pátrání



6.2 Únor 2020

Každé pondělí Paličkování hrou

Každou středu doučování matematiky pro žáky 1. stupně ZŠ 

5. 2. Kroužek doporučené četby - Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického

6. 2. Háčkování pro děti 

6. 2. Barma - cestovatelská přednáška Davida Hainalla

10. 2. 3D tisk - workshop

12. 2. Trénování paměti 

12. 2. Himaláje - cestovatelská přednáška Radky Tkáčikové

13. 2. Pohádkový čtvrtek - program pro předškoláky se čtením

z knihy Kamil neumí lítat a malým tvořením  

14. 2. PC kurz - aplikace pro Android

19. 2. Herní odpoledne - desková hra Activity

19. 2. Trénování paměti

24. 2. Tvořivá dílna - masopustní masky

26. 2. Trénování paměti

27. 2. Čtenářský klub pro děti



6.3 Březen 2020

Březen - měsíc čtenářů:

Anketa Knihy mého života

Vyhlášení výsledků 3. ročníku literární soutěže „Neratovice žijí“ na téma 

Listopad 1939 - události kolem uzavření vysokých škol ve vzpomínkách bližních 

a Reflexe listopadových událostí 1989

Ocenění nejlepšího čtenáře z řad učitelů - cenu získala paní učitelka Iva 

Jinochová

Jarní prázdniny v knihovně 2. - 6. 3.:

Pondělí: setkání s chovatelem zvířat Zdeňkem Severinem, prohlídka 

odchovny rybiček Radka Urbana v Neratovicích, ukázka 3D tisku

Úterý: minecraftění

Středa: šifrování, tvoření, trénink paměti, deskohraní

Čtvrtek: exkurze do železniční stanice Neratovice - prohlídka dopravní 

kanceláře a hradla a výlet vlakem do Lobkovic, pěší návrat podél Labe zpět do 

knihovny

Pátek: literární dílna s příběhem L. Brailla a slepeckým písmem, 

deskohraní

● Knihovna z rozhodnutí vlády od 13. března uzavřena pro veřejnost. 

Ale knihovníci nezaháleli. 



6.4 Duben 2020

Nucené uzavření knihovny pracovníci dále využili k práci 

s fondem, zejména s fondem uloženým ve skladu. Byla dokončena 

fyzická i obsahová revize fondu naučné literatury, tedy vyřazení knih 

dlouho nepůjčovaných, zastaralých a poničených. Knihy, které jsme 

zachovali ve fondu, jsme polepili novými signaturami a doplnili 

o polepku prvních tří písmen autorova příjmení, tak aby bylo možné 

knihy snáze zakládat do regálů i je v nich vyhledat. Mnoho knih bylo 

rovněž nově obaleno.  

Knihovna se připojila k neratovické komunitě tiskařů. Ve 

studovně vznikla provizorní dílna 3D tisku, kromě tiskárny z majetku 

knihovny jsme si zapůjčili tři další, na kterých kolega Vladimír Tůma 

tiskl masky, ochranné štíty a pomůcky na skládání šikmých proužků 

při šití roušek. Všechny ochranné pomůcky byly distribuovány 

hasičům, šičkám dobrovolnicím a dalším potřebným.



6.5 Květen - srpen 2020

V červnu skončil 4. ročník soutěže Lovci Perel 2019/2020, které 

se účastnilo 133 čtenářů, kteří přečetli 1 120 knížek. Slavnostní 

vyhlášení a předání cen proběhlo 25. 6. a odměnou pro všechny 

účastníky bylo divadelní představení inscenace „Král Karel“ souboru 

Toy Machine.

O prázdninách probíhala fotosoutěž Kniha žije! - téma: vyfotit 

se při ztvárnění scény z oblíbené knihy.

8. 8. se konalo Letní čtení pod javory z knihy Jak vycvičit draka.



6.6 Září - říjen 2020

Zahájen 5. ročník Lovců perel pro školní rok 2020/2021

2. 9. Letní čtení pod javory z knihy Čarodějnice školou povinné

9. 9. Trénování paměti

14. 9. Čtenářský klub pro děti

17. 9. Z Hanoje do delty Mekongu - cestovatelská přednáška manželů Špillarových

21. 9. Tvořivá dílna - polštářky plněné bylinkami

23. 9. Írán - cestovatelská přednáška Jiřího Sladkého

23. 9. Trénování paměti

24. 9. Pohádkový čtvrtek

2. 10. Toulky Polabím - beseda s autorkou Janou Jůzlovou

5. - 11. 10. Týden knihoven - zápisné zdarma, amnestie dlužníkům, Knihovnická dílna

7. 10. 3D tisk - workshop

7. 10. Hlavy otevřené - pro studenty, vyhledávání informací a citace

7. 10. Kroužek doporučené četby

8. 10. Knihovnická dílna



6.7 Listopad - prosinec 2020

Od 3. 12. došlo k znovuotevření knihovny pro veřejnost 

s omezením počtu čtenářů i nabízených služeb. Po předchozí 

zkušenosti s výdejním okénkem čtenářům bylo doporučeno, aby si 

knihy před fyzickou návštěvou knihovny dopředu zarezervovali.

Od 21. 12. mohly knihovny fungovat opět pouze v režimu 

bezkontaktního výdeje objednaných knih.

Z rozhodnutí vlády byla Městská knihovna Neratovice od 22. 

10. do 2. 12. pro veřejnost zcela uzavřena

Od středy 25. 11. knihovna fungovala v režimu výdejního 

okénka. Knihy čtenáři vraceli prostřednictvím biblioboxu. Kvůli 

nesnadné situaci byly všechny výpůjčky prodlouženy až do 6. ledna 

2021. Zamezilo se tím hromadnému vracení výpůjček a zahlcení 

knihovny. Všechny vrácené knihy knihovníci již od prvního 

březnového uzavření knihovny před založením do regálu nejprve 

„odložili do karantény“ a poté dezinfikovali obaly.



7.1 Projekt čtenářské gramotnosti pro děti 
- věková kategorie 0-3 roky

Bookstart - S knížkou do života:

● Vítání občánků 3x  (27. 1., 24. 2., 15. 6.) - předání knihovnických 

dárkových balíčků

● Setkání rodičů s dětmi v knihovně 2x:

18. 2. náměty na činnost a čtení, ukázka knížek pro děti i rodiče, 

hraček a her z lekotéky

22. 9. divadelní představení Studia Damúza „Ptáček a lev“ pro 

batolata od 1 do 3 let

● Dopolední hrátky se slovy a řádky - pro rozvoj řeči, hrubé i jemné 

motoriky a předčtenářské gramotnosti:

v roce 2020 se uskutečnilo 13 setkání



7.2 Projekt čtenářské gramotnosti pro děti 
- věková kategorie 3 - 10 (12) let

Počteníčko - pro začínající čtenáře ve věku 5 - 8 let

v roce 2020 se uskutečnila 4 setkání v lednu a únoru

Čtenářský klub - pro děti od 8 let - 30. 1. setkání nad knihou 

Analfabeta Negramotná

Bookstart - S knížkou do života - projekt pro děti od 3 do 6 let

Pohádkový čtvrtek - zážitkové čtení s malým tvořením pro 

předškolní děti:

v roce 2020 tři setkání (23. 1., 20. 2., 24. 9.) s knížkami 

Malý hrdina, Kamil neumí lítat, Medvídek a potopa světa



7.3 Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

V období září – prosinec pokračoval další ročník projektu ve školním 

roce 2020/21 se 6 třídami:

1. A, 1. B a 1. C ZŠ 28. října Neratovice

1. A ZŠ Libiš

1. A a 1. B ZŠ Kly

7. 10.  beseda Poprvé v knihovně (1. A ZŠ Kly)

Uskutečněno jediné setkání.

V období leden - září dokončen projekt školního roku 2019/2020 s 8 

třídami: 

1. A, 1. B, 1. C a 1. D ZŠ 28. října Neratovice 

1. A, 1. B ZŠ Libiš

1. A, 1. B ZŠ Kly

V lednu se uskutečnilo s třídami z Neratovic a Libiše zážitkové čtení 

s knížkou I. Březinové „Danda má hlad”.

24. 1. beseda Poezie pro děti s 1. A a 1. B ZŠ Kly

7. 2. beseda s Ester Starou pro 1. B a 1. D ZŠ Neratovice 

11. 9. beseda s Ester Starou pro 1. A a 1. C ZŠ Neratovice 

a pasování na čtenáře

17. 9. závěrečná beseda projektu + pasování na čtenáře 

s 1. A ZŠ Libiš

18. 9. závěrečná beseda projektu + pasování na čtenáře 

s 1. B ZŠ Libiš

Z celkového počtu naplánovaných setkání se jich kvůli 

koronavirové krizi uskutečnilo pouze 13.



7.4 Vzdělávání pro školy

Kromě projektu Už jsem čtenář knihovna připravila nabídku 

vzdělávání v oblasti čtenářské, informační a digitální gramotnosti pro 

děti z MŠ, žáky základních škol a středoškolské studenty. V období 

leden-březen a září-říjen se uskutečnilo 15 besed na téma: Poprvé 

do knihovny, Už se vyznám v knihovně, Jazyková rozcvička, Pověsti, 

báje a legendy, Komiks, Horor není fantasy, Zážitkové čtení s knížkou 

„Skříp, škráb, píp a žbluňk“, Cizincem ve své zemi, Spisovatelka 

Ivona Březinová. Do knihovny za vzdělávacími akcemi přišly: např. 

Lesní mateřská škola Měšice, MŠ Čtyřlístek Neratovice,  druhé a třetí 

třídy ze ZŠ Ing. Plesingera-Božinova, 3. A a 3. C ze ZŠ 28. října 

Neratovice, 2. až 5. třída ZŠ Libiš.

25. 2. se konala beseda s ilustrátorem Lukášem Fibrichem pro 

7. C a 7. D ze ZŠ 28. října Neratovice



7.5 Centrum celoživotního vzdělávání

Akce pro seniory byly v roce 2020 stejně jako další aktivity 

výrazně omezeny kvůli  šíření viru covid-19. Přímé setkávání na 

kurzech Virtuální univerzity 3. věku bylo zakázáno hned v druhé 

dekádě března, zákaz trval do konce roku a dále. Nicméně díky své 

virtuální podstatě univerzita fungovala. Ještě ve středu 15. ledna 

proběhla promoce v aule České zemědělské univerzity, které se 

zúčastnily dvě úspěšné studentky.  V únoru začal nový semestr a na 

kurz Leonardo da Vinci: renesanční uomo universale se zapsalo 

40 studentů, kteří absolvovali polovinu přednášek v knihovně a zbylé 

sledovali z domova. Na přednášku Dějiny oděvní kultury se zapsalo 

18 studentů, ti však měli menší štěstí a v knihovně před jarním 

lockdownem absolvovali pouze 2 přednášky, zbytek pak studovali 

doma. V zimním semestru se  na kurzy Rituály evropských 

královských rodů a Dějiny oděvní kultury II zapsalo 38 respektive 14 

studentů a všichni úspěšně absolvovali, přestože výuka byla čistě 

virtuální. 

Trénování paměti pro seniory v roce 2020 proběhlo pouze 6x. 

Vždy dvakrát v měsících lednu, únoru a září s účastí okolo 8 

účastníků na lekci. Následně byly ale kurzy zakázány společně 

s ostatními akcemi. V září pak již byla účast na trénování paměti 

slabší a od října byla tato akce opět kvůli epidemii zrušena.



8 Rok 2020 obrazem
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