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Knihovna v roce 2021

„Ráj jsem si vždy představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.“ 
Jorge Luis Borges

Od roku 2021 má knihovna svoji právní subjektivitu jako příspěvková organizace města. Provoz knihovny byl 
na základě vládních nařízení od 27. 12. 2020 omezen jen na bezkontaktní vracení a půjčování a veškeré prostory 
byly pro veřejnost uzavřeny. Této situace jsme využili k povinné revize fondu, jejíž provedení každých pět let 
knihovnám ukládá zákon. Revize proběhala v době od 5. do 31. ledna 2021. Po jejím skončení knihovna začala 
nabízet služby v omezeném režimu. Čtenáři si mohli  objednávat knihy přes on-line katalog a výpůjčky jim byly 
předávány prostřednictvím výdejního okénka. Platby za registraci a zpozdné probíhaly pouze bezhotovostně na 
účet knihovny. 

Knihovna se pro veřejnost v omezeném režimu otevřela v pondělí 19. dubna. Nabízela pouze vracení a 
výpůjčky a vstup do knihovny byl podmíněn povinností dodržovat bezpečnostní pravidla: dezinfekce rukou u 
vchodu, povinnost nosit na obličeji respirátor a dodržovat bezpečnostní rozestupy. Nekonaly se žádné kulturní a 
vzdělávací akce.

Novou službou čtenářům, která byla reakcí na probíhající epidemii Covid 19, bylo umožnění bezhotovostní 
platby prostřednictvím platebních karet. V červnu jsem změnili servisní firmu pro automatizovaný knihovní 
systém KOHA. 

Díky příznivější epidemiologické situaci od září knihovna začala nabízet kromě standardních výpůjčních 
služeb i kulturní a vzdělávací akce. Pro neratovické školy i školy z blízkého okolí jsme realizovali více než šest 
desítek vzdělávacích akcí. 

Pravidelně každé úterý odpoledne se konaly tvořivé dílny pro veřejnost s kvalifikovanou lektorkou. Obnovili 
jsme i lekce paličkování a dětem byl určen kurz háčkování pro začátečníky, který se konal pravidelně každý 
týden. Jednou měsíčně vždy v pondělí se konal Klub 3D tisku. Pro děti jsme připravili  letní příměstský tábor, Noc 
s Andersenem a pokračovala oblíbená soutěž Lovci perel. 
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Navázali jsme spolupráci se Společenským domem a podíleli se na jejich výstavách (obrazy Jana Kameníčka, 
50 let kladenského divadla Lampion, tradiční vánoční výstava) a znovu se zapojili do podzimního vítání občánků 
s propagací projektu S knížkou do života (Bookstart). 

Rok 2021 byl pro všechny rokem náročným, který prověřil fungování naší společnosti, mezilidské vztahy v 
osobním i pracovním životě. Jsme rádi, že lidé vnímali knihovnu jako bezpečné a nekonfliktní místo a že se po 
dlouhých měsících uzavření do knihovny začali vracet. 
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Kalendárium nejdůležitějších událostí
roku 2021 v knihovně

● od 21. 12. 2020 knihovna pro veřejnost uzavřena

● od 1. 1. knihovna příspěvkovou organizací

● 5. 1. - 31. 1. povinná revize knihovního fondu

● 21. 1. byla spuštěna možnost bezhotovostních 
plateb za registrace a pokuty

● 27. 1. otevřeno výdejní okénko pro bezkontaktní 
půjčování

● 27. 1. Lamionový průvod Po stopách zmizelých 
proběhl bez účasti veřejnosti

● od 1. 2. možnost platby kartou

● 19. 4. knihovna znovu otevřena pro veřejnost, 
prozatím s nabídkou jen základních služeb - 
půjčování a vracení

● 4. 5. po téměř půl roce od uzavření, respektive 
omezení služeb  knihovny se uskutečnila 
vzdělávací akce pro školy: beseda Poprvé v 
knihovně, 1. B ze ZŠ Kly

● 12. 5. Knihovnický jarmark ve venkovních 
prostorách před budovou knihovny  

● 18. 5. Noc s Andersenem 

● 26. - 30. 7. Přímětský tábor s knihovnou

● 6. - 10. 9. Sbírkové dny Světluška

● 9.  9. Vyhlášení soutěže Lovců perel s divadelním 
představením Studia Damúza

● 21. 9. setkání rodičů a dětí v projektu S knížkou do 
života - Bookstart - poprvé v tomto roce

● 18. 9. Zažít město jinak 

● 22. 9. Noc literatury

● 29. 9. - 1. 10. Sbírka Ligy proti rakovině 

● 4. - 8. 10. Týden knihoven 

● 4. 10. vyhlašen IV. ročník literární a výtvarné 
soutěže “Neratovice žijí!” na téma „Klimatické 
změny a my“
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Statistické okénko

Knihovní fond k 31. 12. 2021:
Celkem 60 893 knihovních jednotek, z toho:

18 044 naučné literatury

41 922 beletrie

     698 zvukové knihy

     228 deskové hry

Přírůstky fondu: 9 621 knihovních jednotek 

Úbytky fondu: 2 340 knihovních jednotek

Čtenáři:
Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2021: 1 305

      z toho čtenáři do 15 let: 338

      tj. 25,9 % z celkového počtu

Celkový počet návštěvníků knihovny

(fyzické návštěvy): 17 104

Výpůjčky:
Celkem  35 055

Knihy  30 859

Periodika    2 480

Audioknihy       614

Deskové hry     509

E-knihy       593

Meziknihovní výpůjční služba:
požadavků celkem/kladně vyřízených  53/51

požadavků z jiných knihoven/kladně vyřízených 12/12
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Grafy
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Bestsellery roku 2021

Naučná pro dospělé

Robert Šlachta: Třicet let pod přísahou

Michal Bartoš: Smysluplné vztahy

Petr Čornej: Jan Žižka

Josef Langmeier: Vývojová psychologie

Matěj Barták: Autoškola 2021

Marie Kondō: Zázračný úklid

Jiřina Bednářová: Rozvoj grafomotoriky

Jaroslav Petr: Desatero smyslů

Petr Čornej: Husitská revoluce

Martin Lavay: Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy 
expedice?

Monika Benešová: Moje pacifická hřebenovka

Jiřina Bohdalová: Můj život mezi slzami a smíchem

Marek Herman: Najděte si svého marťana

Karolína Fourová: Nejez blbě

Ivana Domanjová: Paličkování II

Beletrie pro dospělé:

Karin Lednická: Šikmý kostel, 1. díl

Karin Lednická: Šikmý kostel, 2. díl

Alena Mornštajnová: Listopád

Alena Mornštajnová: Hotýlek

Alena Mornštajnová: Tiché roky

Robert Bryndza: Mlhy nad Shadow Sands

Alena Mornštajnová: Slepá mapa

Alena Mornštajnová: Hana

Robert Bryndza: Kanibal z Nine Elms

George Orwell: Devatenáct set osmdesát čtyři

Michaela Klevisová: Drak spí

Radka Třeštíková: Foukneš do pěny

Ernest Hemingway: Stařec a moře

Michaela Klevisová: Zlodějka příběhů

Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč
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Naučná pro děti

Libor Drobný: Zvířátka v zoo

Adéla Rúčková Moravcová: Člověk a příroda

Ladislava Pechová: Moje první písmena 

Antonín Šplíchal: Staré pověsti české

Michaela Pešlová: Domácí zvířátka

Heather McGadie: Hravá angličtina

Martina Lásková: Hravá přírodověda

Vhrsti: Už vím jak

Josef Švarc: Doprava

Zuzana Slánská: Moje první barvy a tvary

Audioknihy

Michaela Klevisová: Ostrov šedých mnichů 

David Walliams: Babička drsňačka

Evžen Boček: Aristokratka ve varu

Beletrie pro děti

Josef Švarc: Jak to chodí na policii

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 10. díl

Jan Laštovička: Policista

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 
2. díl, 1. díl, 11. díl

Susanne Rotraut Berner: Léto

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 
4. díl,. 12. díl, 14. díl

John Flanagan: Hraničářův učeň, 2. díl, 4. díl

Ilona Komárková: Jaro

Petr Kopl: Morgavsa & Morgana, 2. díl,. 3. díl

Wilbert Awdry: O mašince Tomášovi, 11. díl

Deskové hry

Donald Vaccarino X.: Dominion

Paolo Mori: Neobvyklí podezřelí

Nathalie Choux: Králíčci
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Vzdělávací programy pro školy

Vzhledem k vládním nařízením se většina vzdělávacích akcí uskutečnila až na podzim roku 2021. 
Knihovna připravila celkem 49 lekcí pro všechny stupně škol z Neratovic i okolí. Největší zájem byl o úvodní 
lekci Poprvé do knihovny, Čtyři roční doby, Komiks, Pověsti, báje a legendy, Horor není fantasy/fantasy není 
sci-fi, workshop Světoví Češi a zážitková čtení s knihami Danda má hlad, Kluk a pes, Cizincem ve své zemi a 
Gorila a já. 

V listopadu a prosinci navštívila knihovnu spisovatelka Jana Jůzlová s besedou o své knize Čeští 
spisovatelé a s přednáškou o České literární fantastice.
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Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Do projektu, který se ve školním roce 
2020/2021 konal v knihovně pošesté, se zapojilo 6 
tříd a celkem 146 dětí: 

1. A a 1. B ze ZŠ Kly

1. třída ze ZŠ Libiš

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

Od ledna do června se kvůli pandemické 
situaci uskutečnila jen jedna beseda s 1. B ZŠ Kly. 
Projekt se uzavíral postupně až do konce roku 2021 
a pasování na čtenáře probíhalo v komornější 
podobě pouze v prostorách knihovny bez účasti 
rodičů. Všechny děti obdržely knihu spisovatelky 
Michaely Fišarové z nakladatelství Triton. 

Ve školním roce 2021/2022 se do projektu 
přihlásilo celkem 104 dětí ze čtyř tříd - 1. třída ze 
ZŠ Libiš a všechny první třídy ze ZŠ 28. října 
Neratovice. 

V říjnu všechny třídy absolvovaly úvodní 
besedu Poprvé do knihovny a v listopadu proběhla 
Slavnost slabikáře. 
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Dlouhodobé projekty - S knížkou do života

V měsících leden až červen byl program 
zrušen. Pravidelná setkání byla obnovena na 
podzim a konala se dvě setkání:

21. 9. provídání s knížkami, vyzkoušení 
lekotéky, rytmická cvičení

16. 11. hudební program Ivo Vrby Jak šel 
bubínek do světa s rytmy, zpíváním a hraním

Během podzimního Vítání občánků  v obřadní 
síni Městského úřadu jsme předali celkem 49 ks 
sad.
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Pravidelné pořady pro děti (a rodiče) 
- Dopolední hrátky

Dopolední hrátky se slovy a řádky jsou součástí 
projektu S knížkou do života. 

Program je určený pro rodiče s batolaty od 1 do 
3 let a obsahově se zaměřuje na rozvoj řeči, hrubé i 
jemné motoriky, paměti, předčtenářské dovednosti.

V roce 2021 se uskutečnilo 12 setkání od září 
do prosince.
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Pravidelné pořady pro děti (a rodiče) 
- Pohádkový čtvrtek a Počteníčko

Pohádkový čtvrtek je zážitkové čtení s malým 
tvořením pro předškolní děti, koná se pravidelně 
jednou za 14 dní.

V roce 2021 se program mohl konat pouze v 
 období září – prosinec, kdy se uskutečnilo 6 
setkání, např. s knížkami V knihovně je lev, Ve 
školce je prasátko, Duchové neklepou na dveře, 
Nový domek pro myšku, Kde zůstal medvídek 
Bobík.

Počteníčko je program pro začínající čtenáře ve 
věku 5 – 7 let, koná se jednou za 14 dní. V období 
říjen – prosinec se uskutečnilo 6 setkání, např. na 
téma knížek Bruncvík a lev, Kosprd a Telecí.
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Pravidelné pořady pro školáky 
- Čtenářský klub a Programování pro děti 

Čtenářský klub je určený pro čtenáře ve věku od 8 do 12 let. Součástí jsou hry a aktivity pro rozvoj 
čtenářství a kritického myšlení, pravidelně je dáván prostor na samostatnou četbu a její reflexi.

V roce 2021 se uskutečnilo 8 setkání, např. na téma gamebooků, komiksu, klíčových slov, tvoření 
vlastních příběhů nebo se jednalo o čtenářské lekce zaměřené na konkrétní knihy. Součástí čtenářských 
aktivit byly například knihy Eragon, Kdysi, Malamandr, Nervy nebo Já, člověk.

Programování pro děti od 8 do 12 let byl nový program od září 2021 a celkem se uskutečnilo 9 
setkání. K výuce lektorka využívala program Scratch, který hravou formou připravuje děti na skutečné 
programování a rozvíjí jejich logické a analytické myšlení.
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Hlavy otevřené a Klub 3D tisku

V září jsme navázali na předchozí nabídku 
volně přístupných lekcí informační gramotnosti pod 
názvem Hlavy otevřené. 

V těchto lekcích pomáháme studentům se 
všemi možnými nástrahami studia. 

V roce 2021 se díky dobrovolníkovi Tomáši 
Machačovi rozběhl v knihovně Klub 3D tisku. 

Tomáš Machač navrhoval a sestavoval malé 
roboty založené na programovatelné vývojové desce 
Arduino. Tělo robotů bylo vytištěno na 3D tiskárně 
knihovny. 

První robot se pohyboval na dvou kolečkách a 
měl senzor překážky, které se dokáže vyhnout. 

Ke konci roku začal pracovat na druhém robotu - 
pavouk, který je ovládaný joystickem.

Děti si přišly většinou vytisknout figurky z 
minecraftu.
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Knihovnický jarmark

Jarní knihovnický jarmark proběhl v sobotu 18. 
června od 14 do 17 hodin a nabídl zábavné 
odpoledne pro rodiny s dětmi, mj. výtvarnou dílnou, 
burzu knih a Trilopark. 

17



Noc s Andersenem

Pravidelná a velmi oblíbená akce s konala v 
náhradním termínu 18. června 2021. Tématem Noci 
s Andersenem byl Harry Potter. Akce se účastnilo 16 
dětí. 

Knihovnice z oddělení pro děti připravily pro 
účastníky originální dobrodružnou výpravu, během 
níž děti podnikly cestu za získáním kamene mudrců. 
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Lovci perel opět lovili v knihovně

9. září 2021 ukončena čtenářská soutěž pro 
děti a mládež pro školní rok 2020/2021. 

Soutěže se zúčastnilo 71 lovců, kteří přečetli 
529 knih. 

Vyhlášení výsledků doprovodilo představení 
Studia Damúza „Špílmachr: Faust“. 

Zároveň byl zahájen nový 6. ročník pro školní 
rok 2021/2022.
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Letní příměstský tábor

Ve dnech 26. až 30. 7. se v knihovně konal 
letní příměstský tábor, který nabídl desítce dětí 
pestrý prázdninový program:

● procházka naučnou stezkou Černínovsko
● prohlídka mělnického muzea
● návštěva rodinné farmy v Byškovicících
● deskovky, tvořivá dílna v knihovně 
● terárium a legoherna v DDM.
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Vzdělávací pořady (nejen) pro seniory 
- Trénování paměti a počítačové kurzy 

Kvůli omezením se Trénování paměti konalo pouze v období září až prosinec 2021.

Celkem se uskutečnilo 6 lekcí, kterých se účastnila víceméně stálá skupinka 13 seniorek a seniorů. 
Mimo jiné se seznámili s bohatou nabídkou her trénujících paměť, které si lze v knihovně vypůjčit 
a procvičovat paměť i doma sám nebo s rodinou.

Počítačové kurzy proběhly čtyři:
● 17.09. První kontakt
● 15.10. Okna a panely
● 12.11. Internet
● 10.12. E-mail
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Virtuální univerzita třetího věku

Ani rok 2021 aktivitám pro seniory nepřál. Na 
jaře musely být všechny kontaktní akce v knihovně 
zrušeny, konat se mohla pouze Virtuální univerzita 
3. věku, kterou senioři absolvovali čistě online 
z domova. Nicméně mnozí s velkým entuziasmem 
studovali dva kurzy zároveň. Kurz Mistři evropského 
barokního malířství 17. století absolvovalo 
39 studentů a Dějiny oděvní kultury 13 studentů, 
celkem se účastnilo 45 seniorů.

Od října začaly další kurzy Virtuální univerzity 
3. věku, u které se senioři mohli rozhodnout, zda 
budou studovat z domova nebo se budou účastnit 
společných setkání. Takto vystudovalo kurz Architekti 
italského baroka 34 studentů a kurz Evropské kulturní 
hodnoty 16 studentů, celkem se účastnilo 44 osob.
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Tvořivé dílny s lektorkou Martinou Pokornou

Od července 2021 jsme rozšířili nabídku volnočasových aktivit o tvořivé dílny. Od září každé úterý odpoledne si 
návštěvníci mohli s lektorkou Martinou Pokornou vyzkoušet různé výtvarné a rukodělné techniky, vyrobit dekorace 
nebo dárky pro své nejbližší.
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Výstavy

V prostorách knihovny jsme uspořádali 
několik výstav:

● Má vlast cestami proměn
● Výstava krajek
● Vánoční poezie

Spolupodíleli jsme se i na výstavách v 
prostorách Společenského domu:

● „Ve směru bludného kruhu, aneb Literární 
putování Jana Kameníčka

● 70 let Divadla Lampion Kladno - součástí 
výstavy byla tvůrčí dílna Výroba loutky 
javajky s divadlem Lampion 

● Hra s jesličkami - vánoční výstava
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Volnočasové programy s dobrovolníky 
- paličkování, háčkování a deskové hry

Klub deskových her s dobrovolnicí 
Violou byl určený pro mládež a dospělé a 
konal se od října jednou až dvakrát měsíčně. 

Háčkování pro děti 
Od října do prosince se děti učily 

základům háčkování s Janou Miškaninovou.

Paličkování
Od září do prosince vždy jednou 

měsíčně se konal kurz paličkování s 
Vladislavou Belkovskou. V listopadu pak v 
knihovně probíhala výstava výrobků 
paličkovaných krajek účastnic kurzu.
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Obecní knihovna Nová Ves, Praha-východ

Naše knihovna pomáhala při znovuotevření 
obecní knihovny v Nové Vsi. Kolegům jsme kromě 
jiného poskytli odbornou pomoc při  zavedení 
automatizovaného knihovního systému, 
zkatalogizovali pro ně stávající fond a darovali knihy 
vyřazeného z našeho fondu a pomáhali jim nastavit 
pravidla výpůjčního protokolu i rozmístění a značení 
fondu v regálech.
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Spolupracujeme

● koha.cz

● Souborný katalog ČR

● Národní knihovna ČR

● Národní digitální knihovna 

● SKIP

● Bookstart

● Ministerstvo kultury ČR

● Zemědělská univerzita Praha

● knihovny.cz

● obalkyknihy.cz

● Ptejte se knihovny

● Společenský dům Neratovice
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