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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
Tylova 512
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ředitelka knihovny: Mgr. Marta Pešková Staníková
IČO: 71176861
ID datové schránky: xnrk5gj
mobil: 721 390 348, 606 531 153
telefon: 499 318 320-322
e-mail: knihovna@slavoj.cz
www.slavoj.cz

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem je základní knihovnou
s univerzálním fondem. Jejím zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.
Od roku 2003 je příspěvkovou organizací. U Ministerstva kultury České
republiky je evidována pod č. 114/2002.
Městská knihovna je součástí systému veřejných knihoven. Je kulturně výchovnou organizací, jejímž posláním je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb prostřednictvím svého knihovního fondu a dalších informačních médií. Zajišťuje služby pro všechny kategorie a skupiny čtenářů a uživatelů.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ KNIHOVNY
Knihovna je podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
povinna zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním
službám a dalším službám poskytovaným knihovnou.
Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 knihovního zákona
bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a – c
knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem poskytuje svým
uživatelům tyto služby:
půjčování dokumentů (knih, časopisů, AV médií),
půjčování elektronických knih i elektronických čtecích zařízení
půjčování stolních her a hlavolamů
meziknihovní výpůjční služby,
bibliograficko-informační služby,
Ptejte se knihovny
rešeršní služby poskytované z vlastního fondu,
zodpovídání faktografických dotazů regionálního charakteru,
rezervace zamluvených dokumentů,
možnost objednání knih přes katalog KOHA
reprografické služby,
přístup na veřejný internet,
nabídku besed a literárních lekcí určených pro školská a výchovná zařízení,
 přednášky, besedy, výstavy, kurzy a další kulturní a vzdělávací akce pro
veřejnost,
 jazykové kurzy, Virtuální univerzitu 3. věku
 donášku knihovních dokumentů zdravotně postiženým a starším
občanům do místa jejich bydliště.














Služby uživatelům poskytuje knihovna v pěti odděleních:
 oddělení pro dospělé čtenáře,
 oddělení pro děti do 15 let,
 čítárně periodik a studovně,
 hudebním oddělení a oddělení veřejného internetu,
 literární čajovně a internetové kavárně.
Od 22. 8. 2018 využívá knihovna otevřený automatizovaný knihovní systém
KOHA.
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MEZIKNIHOV NÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA ( MVS)

Knihovna Slavoj poskytuje MVS převážně na národní úrovni, mezinárodní MVS
je vyžadována ojediněle. Jedná se o poskytování výpůjček originálů či kopií dokumentů z jiných než z vlastních fondů.
Knihy se v rámci MVS půjčují převážně z větších, nejčastěji vědeckých knihoven. MěK Slavoj spolupracuje především s SVK Hradec Králové, která poskytuje službu zdarma v rámci regionálních služeb. Výpůjčky z jiných vědeckých knihoven - SVK Ústí nad Labem, VK Olomouc, KVK Liberec atd. jsou zpoplatněny
částkou 50,- až 70,- Kč za 1 dokument.
V roce 2020 knihovna vyřizovala 61 požadavků od svých uživatelů, 61 z nich
bylo vyřízeno kladně. Uživatel, který požaduje tuto službu, se finančně spolupodílí na nákladech poštovného.
Požadavků služby MVS ze strany jiných knihoven bylo kladně vyřízeno
4 z celkového počtu 4 žádostí. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba nebyla v tomto roce požadována.

REPROG R AFICKÉ SLUŽBY

V roce 2020 bylo v knihovně zhotoveno a poskytnuto uživatelům za úplatu 563
kopií. Zájem o kopírování je stále nižší. Uživatelé využívají spíše tisk dokumentů ze souborů uložených na vlastním flash disku nebo přímo z internetových
stránek.

DON ÁŠK A KNIHO VNÍCH DO KUM ENTŮ

Službu rozvozu knihovních dokumentů (knih, periodik, CD) do místa bydliště
poskytuje knihovna zdravotně postiženým a starším občanům od roku 2009.
Knihovna od samého začátku využívala možnost zapůjčení automobilu od
svého zřizovatele na základě Smlouvy o výpůjčce. První automobil ve
vlastnictví knihovny byl pořízen v červnu roku 2019 od Pečovatelské služby za
31.000,- Kč bez DPH.
V běžných letech bylo rozvezeno na 2.000 dokumentů zhruba 20 lidem. Rok
2020 byl z důvodu pandemie Covid 19 zcela odlišný.
Knihovna byla vládou uzavřena celkem na 86 pracovních dní, 3 655 provozních
hodin. Klesla návštěvnost čtenářů i jejich výpůjčky. Abychom čtenáře od knih
úplně neizolovali, přistoupili jsme k rozvozu dokumentů až do domu. Termíny
rozvozu jsme rozšířili na 3 dny v týdnu. Protože byla na jaře služba hojně
využívána, pokračovali jsme v rozvážce i při podzimní uzavírce. Celkem jsme
tak v době uzavírek rozvezli 527 čtenářům 4 386 dokumentů (3689 knih. 566
periodik, 131 audioknih).
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VEŘEJNÝ INTERNET

V knihovně je veřejností využíváno 12 počítačových stanic pro uživatele, z toho
11 stanic umožňuje využití internetu (10 PC v hudebním a internetovém oddělení, 1 PC v literární čajovně) a 1 PC slouží v oddělení pro dospělé pouze jako
on-line katalog. Uživatelé knihovny mají možnost bezplatného využití počítačových stanic, platí se pouze tisk (viz ceník). Pro vlastníky notebooků a chytrých
telefonů je v celé knihovně k dispozici wifi připojení.

INTE RNETOV É STRÁNKY

WWW. SLAVOJ. CZ

V roce 2020 zaznamenaly knihovnické stránky celkem 18.252 návštěvníků.
Jednou z nejvyužívanějších elektronických služeb je on-line katalog. Dotazy na
dostupnost dokumentů činily v roce 2020 celkový počet 12.413 vstupů do
elektronického katalogu, čtenářské konto bylo využito 2.979x.
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ODDĚLENÍ KNIHOVNY
V knihovně je uživatelům k dispozici celkem pět oddělení: oddělení pro dospělé
čtenáře, oddělení pro děti, studovna s čítárnou, hudební oddělení s veřejným
internetem a literární čajovna. Mimo provozní dobu knihovny zde probíhá výuka
jazyků, Virtuální univerzita 3. věku, přednášky, semináře a jiné kulturněvzdělávací akce.
PŘEHLED PRO VOZNÍ DOBY

Knihovna má pro veřejnost otevřeno 43 hodin týdně.
Knihovna byla vládou uzavřena od 13. 3. 2020 do 27. 4. (knihovna byla pro
veřejnost otevřena 4. 5. 202). Druhá uzavírka byla od 22. 10. do 2. 12. 2020
(knihovna otevřena od 3. 12. 2020).
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 19.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
9.00 - 11.00

Oddělení pro děti
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
9.00 - 11.00

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
12.00 - 17.00

V období školních prázdnin je provozní doba dětského oddělení shodná
s provozní dobou studovny.
Studovna a čítárna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
9.00 - 11.00
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Hudební oddělení a Internet
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
zavřeno

Literární čajovna a internetová kavárna
(leden – červen; září – prosinec)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
zavřeno
12.00 - 19.00
zavřeno

Literární čajovna a internetová kavárna je v červenci a srpnu uzavřena.
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ČTENÁŘI A UŽIVATELÉ
V roce 2020 knihovna evidovala 2.490 registrovaných čtenářů, z tohoto počtu
tvoří 844 registrovaných uživatelů mladších 15 let. Ve statistice je zahrnuto
195 rodinných průkazů, které jsou evidovány na jednoho dospělého člena
rodiny (viz tabulka č. 1).
Registrace celé rodiny v rámci tzv. rodinných průkazů podstatně zkresluje
reálný počet uživatelů navštěvujících knihovnu. Je dokázáno, že na jednu
rodinnou průkazku si půjčuje dokumenty 3 až 8 osob. Přesto knihovna
o zrušení rodinných průkazů neuvažuje.
Registrace čtenáře na dobu 1 roku činí: 50,- Kč děti do 15 let; 100,- Kč
snížená registrace pro matky na mateřské dovolené, seniory do 70 let a pro
držitele průkazu ZTP; 150,- Kč dospělý čtenář, 200,- Kč rodinný průkaz.

Registrovaní čtenáři celkem

2490

1

- z toho tzv. rodinní čtenáři
- z toho čtenáři do 15 let
Tabulka 1: Registrovaní uživatelé

159
844

V roce 2020 zaznamenala knihovna celkem 38 055 návštěv svých uživatelů,
z toho bylo evidováno 23 064 fyzických návštěv, u návštěvníků on-line služeb
bylo zaznamenáno 15 392 (viz tab. 2). Vlivem nucených uzavírek knihovny se
počet fyzických návštěvníků snížil o 8 771 čtenářů, naopak počet návštěvníků
online služeb se zvýšil téměř o 3 000 uživatelů.

N ÁVŠTĚVNÍCI

Návštěvníci celkem
Návštěvníci on-line služeb

38055
15392

- z toho vstup do el. katalogu
- z toho vstup do výpůjčního protokolu

100%
40,4

12413
2979

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
- z toho návštěvníci půjčoven a studoven
- z toho návštěvníci využívající internet
- z toho návštěvníci kulturních akcí
- z toho návštěvníci vzdělávacích akcí
- z toho návštěvníci akcí, kde knihovna není hlavním
pořadatelem
Tabulka 2: Návštěvníci knihovny

1

23064

80,6
19,4

60,6
18501
835
2302
1048

80,2
3,6
10,0
4,5

378

1,7

Existence tzv. rodinných čtenářů má zamezit zneužívání dětských průkazů (tj. nižší registrační
poplatek) dospělými čtenáři. Průkaz je registrován na dospělého zástupce rodiny. S tímto průkazem mohou využívat služeb všech oddělení knihovny všichni členové rodiny.
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VÝPŮJČKY

Městská knihovna Slavoj nabízí svým registrovaným čtenářům nejen půjčování
klasických knih. V hudebním oddělení je možné si vypůjčit audioknihy, jejichž
počet neustále roste. Milovníci elektronických knih mohou využít jejich široké
nabídky v on-line katalogu knihovny. Pro jejich stažení je nutná registrace na
webových stránkách www.palmknihy.cz, kde uživatel zadá stejný kontaktní email jaký je zadán v jeho čtenářském kontu v knihovně. Tím dojde ke spárování
obou aplikací a e-knihu je tak možné stáhnout do aplikace s OS Android nebo
do čtečky firmy eReading. Momentálně je v elektronickém katalogu KOHA
k dispozici 4.786 titulů. V době pandemie měli čtenáři možnost využít zvýšení
počtu výpůjček e-knih ze dvou na čtyři.
V čajovně má Slavoj k výběru nejen širokou nabídku černých, bílých a zelených
čajů, ale také několik desítek společenských her a hlavolamů. Hry mají výpůjční
dobu stejnou jako knihy, tedy jeden měsíc.
Celkový počet výpůjček v roce 2020 tvoří 89.823 knihovních jednotek (viz tab.
3 a 4). Absenční výpůjčky knih tvoří 97% všech výpůjček. Z důvodu pandemie
počet výpůjček klesl oproti roku 2019 o 17.244.

Výpůjčky celkem

89823

prezenční
prolongace

Knihy
Naučná lit.
Krásná lit.
Periodika
AV média
Hry
Čtečky
E-knihy
Jiné

100%

1929
31783

75469

0,02 %
35,4%

84%

10693
55212

12110
1780
95
10
244
115

14,16%
73,15%

13,9%
1,8%

0,3%

Tabulka 3: Výpůjčky podle druhu dokumentu
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KNIHOVNÍ FOND
Knihovní fond (viz tab. 4) představuje ke dni 31. 12. 2020 celkem 52.884 knihovních jednotek, z toho je 16.904 svazků naučné literatury a 30.847 titulů tvoří
beletrie. V rámci obnovy knihovního fondu bylo při povinné revizi odepsáno na
426 knihovních jednotek. Knihovní fond obsahuje 4.752 audiovizuálních médií.
Kromě knih, periodik a AV médií půjčuje knihovna také společenské hry
a hlavolamy (152 titulů) a čtečky elektronických knih (3 ks)
49.884 titulů je umístěno ve volném výběru. Pouze 3000 dokumentů je uloženo
ve skladech. Jedná se o vybrané výtisky dětské literatury a fond knihovny Literárního a čtenářského spolku Slavoj. S přestavbou interiéru oddělení pro dospělé jsme byli nuceni z prostorových důvodů vytvořit minisklad na dvorku knihovny
také pro knihy z tohoto oddělení.
Knihovní fond celkem
Knihy
z toho beletrie
z toho naučná literatura

52.884
100,00%
47.751 90,3%
30847
16904

AV Media
Hry
Jiné

64,6%
35,4%

4.752 9%
152 0,3%
229 0,4%

Tabulka 4: Knihovní fond

Knihovní fondy – aktualizace, obnova fondu, obrat fondu
Výdaj na nákup knihovního fondu činil 33,60 Kč na 1 obyvatele, obrat
knihovního fondu 1,69. Obnova knihovního fondu: bylo pořízeno 1.608
knihovních jednotek tj. 5,18% roční obnovy (standard určuje 7%).

AKVIZICE

Náklady na pořízení knihovního fondu představovaly v roce 2020 částku
490.872,- Kč. Nejvyšší položkou byly knihy, celkem 325.497,- Kč. AV média
byla pořízena v nákladu 10.897,- Kč, za nákup a předplatné periodik bylo
vydáno 88.421,- Kč, deskové a společenské hry byly pořízeny v hodnotě
12.320,- Kč. Roční přírůstek v roce 2020 činil 1.608 knihovních jednotek.
Na skladech je zboží v hodnotě 417.375,- Kč.
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NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY V ROCE 2020
KNIHY
CELÁ KNIHOVN A

V tabulce titulů TOP 10 (viz tab. 5) patří první tři příčky beletrii. Nejvíce výpůjček
zaznamenal titul Aleny Mornštajnové Tiché roky a Hana, další v pořadí byla
Radka Třeštíková s knihou Bábovky a královédvorská autorka Veronika
Jonešová s titulem Hodinky.
ODDĚLENÍ PRO DO SPĚLÉ

Výpůjčky beletrie v oddělení pro dospělé jsou totožné s TOP 10 celé knihovny
(viz výše). V naučné literatuře jsou nejpůjčovanější: Poslední deník Květy Fialové Josefa Kubáníka, Jací jsou – Izraelci: zábavný průvodce národní povahou od
A. B. Zeeva a Vyhořet může každý autorů Honzáka, Cibulky a Pilátové.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI

U dětí do 15 let patří první příčka titulu Deník malého poseroutky Jeffa
Kinneyho, povinná četba Romeo a Julie Wiliama Shakespeara a leporela pro
nejmenší z edice Objevujeme svět.
V naučné literatuře vévodí tituly: Co se děje s odpadem, Vše o autech,
Otázky a odpovědi o jídle.
Č AJO VN A

Mezi nejoblíbenější hry patří Kouzelné čtení s elektronickou tužkou, desková
hra Co na to Češi, a série V kostce.

PERIODIKA
STUDOVN A A ČÍT ÁRNA

Nejčtenějším denním tiskem jsou periodika Dnes, Právo a Krkonošský deník.
Z časopisů jsou nejčtenějšími Reflex, Květy a Téma.
Mezi nejčtenější časopis v dětském oddělení patří již několi let Čtyřlístek,
další místa v roce 2020 obsadily časopisy Minecraft a Lego Star Ears.
V oblibě jsou také časopisy zaměřené na koně, psi, kočky apod. Tyto
časopisy nakupuje knihovna z remitendy.
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PŘEHLED TITULŮ PERIO DIK K 31 . 12 . 2020

Městská knihovna odebírala celkem 99 (158 titulů při započtení příloh) periodik
včetně remitendy.
periodika v čítárně pro dospělé:
denní tisk, noviny
1. Hospodářské noviny
2. Krkonošský deník
3. Lidové noviny
4. Literární noviny
5. MF Dnes
6. Právo
7. Sport
regionální tisk
1. Noviny královédvorské radnice
2. Vlastivědné čtení o Královédvorsku
ostatní periodika
1. Burda
2. Bydlení
3. Cinema
4. Dekor
5. Diana
6. dTest
7. Dům a zahrada
8. 21. století
9. Ekonom
10. Gurmet
11. Chatař chalupář
12. Instinkt
13. Jezdectví
14. Katka
15. Katka speciál – Náš útulný byt
16. Koktejl
17. Krkonoše. Jizerské hory
18. Květy
19. Letectví + kosmonautika
20. Lidé a země
21. Marianne
22. Moje země
23. National Geographic
24. Ona ví
25. Pes
26. Počítač pro každého
27. RC modely
28. Receptář
29. Reflex
30. Reportér magazín
14

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Revue 50plus
Rodina a škola
Rozmarýna
Rybářství
Sandra
100+1 historie
100+1 zahraničních zajímavostí
Story
Svět motorů
Téma
Týden
Týden historie
Udělej si sám
Včelařství
Vesmír
Vlasta
Zahrádkář
Zdraví
Žena a život

periodika v dětském oddělení:
1. ABC
2. Čtyřlístek
3. 21. století Junior
4. Mateřídouška
5. Méďa Pusík
6. Můj vláček
periodika v literární čajovně:
1. Enigma
2. Host
3. Jóga dnes
4. Meduňka
5. Regena
6. Regenerace
7. Šifra
periodika v knihovnické příručce:
1. Bulletin SKIP
2. Čtenář
3. KRUH – bulletin Střediska východočeských spisovatelů
4. U nás

remitenda:
1. Fakta & svědectví
2. Flóra na zahradě
3. Food
4. Kačer Donald
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5. Koně&hříbata
6. Ledové království
7. Lego Star wars
8. Medvídek Pú
9. Military revue
10. Moje psychologie
11. Motocykl
12. Na cestu
13. Naše kočky
14. Praktik
15. Sluníčko
16. Sofie První
17. Star wars magazín
18. Svět koní
19. Svět koupelen
20. Svět kuchyní
21. Svět psů
22. Tajemství české minulosti
23. Válka revue
24. Živá historie
AUDIOVIZUÁLNÍ DOKUMENTY
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ A V EŘEJNÝ INTERNET

Mezi čtenáři jsou velmi oblíbené zvukové knihy. Nejvíce byl v oběhu titul Vlastimila Vondrušky Boskovická svodnice z cyklu Letopisy královské komory. Stejně jako klasická kniha byla na prvních místech i audiokniha s titulem Hana Aleny Mornštajnové. Třetí příčku obsadil Roald Dahl Obr Dobr.
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PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2020
V průběhu roku 2020 knihovna vydala 3 knihy:
BIENER Z BIENENBERKA, Karel Josef. Pokus o stručné dějiny města Dvora
Králové, v nichž je obsaženo XXX listin. Ve Dvoře Králové nad Labem: Městská
knihovna Slavoj ve spolupráci s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem,
2020. ISBN 978-80-906977-5-1.

RAICH, Karel. Lyžování: zvláště pak na Královédvorsku. Ve Dvoře Králové nad
Labem: Městská knihovna Slavoj, 2020. ISBN 978-80-906977-6-8.
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KRATĚNA, Jaroslav. Poetika: Severní Amerika & čtyři roční období. Ve Dvoře
Králové nad Labem: Městská knihovna Slavoj, 2020. ISBN 978-80-906977-7-5.
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AKCE KNIHOVNY
Z důvodu pandemie značně klesl počet uspořádaných akcí. Celkem jsme
uspořádali 248 akcí pro 3350 účastníků.
Vzdělávací akce. Některé vzdělávací akce byly přesunuty podobně jako ve
školách z prezenční formy na distanční. Pokračoval tak kurz francouzštiny pro
pokročilé, kterou vede Mgr. Jana Hojná. Také 60 posluchačů Virtuální univerzity
3. věku se situaci přizpůsobilo, splnilo touto formou všechny studijní povinnosti
a zdárně dokončilo letní i zimní semestr. Tematické výlety za poznáním však
studentům univerzity stále dlužíme.
Kulturní akce jsme byli nuceni zrušit nebo jsme neustále posouvali termíny
jejich realizace.
Čajovna od jarního uzavření slouží namísto k relaxaci pouze k vracení
půjčených knih.
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JAZYKOVÉ KURZY
V roce 2020 byly otevřeny otevřen 1 kurz angličtiny pro předškolní děti „Playing
English“, pro dospělé byl otevřen 1 kurz francouzštiny, 1 kurz italštiny, 1 kurz
angličtiny pro mírně pokročilé a 1 kurz angličtiny pro seniory.
Z důvodu pandemie byla většina kurzů zrušena, ve výuce pokračovala
distančně pouze Mgr. Jana Hojná s kurzem francouzštiny.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Letní semestr 2019/2020 navštěvovalo 55 studentů. Zvolená temata byla:
Dějiny oděvní kultury II (18 studentů) a Leonardo da Vinci (37 studentů).
V zimním semestru 2020/2021 studovalo celkem 54 studentů. Téma Rituály
evropských královských rodů oslovilo 38 seniorů, téma Dějiny oděvní kultury III
studovalo 19 studentů. Tři studenti se zapsali do obou témat.
Z letního semestru se uskutečnily prezenčně tři přednášky (4.2. – 3.3.), ze
zimního pouze jedna (29. 9.). Závěrečné semináře a promoce se nekonaly
z důvodu pandemie.
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DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ
V roce 2020 jsme plánovali pokračování v započatém celostátním projektu
z roku 2018 – Bookstart – s knížkou do života, který oslovuje rodiče s dětmi
ve věku od 0 do 6 let. Naše plány zhatila pandemie nemoci Covid 19, kdy byla
knihovna několik měsíců pro veřejnost uzavřena.
V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života uskutečnila pouze ve čtyřech
měsících a v tomto počtu osob:
Leden 2020: téma programu: Lidské tělo
skupina č. 1 (děti ve věku 0 – 3 roky) - 17 osob
skupina č. 2 (děti ve věku 4 – 6 let) - 11 osob
Děti skládaly lidské tělo z jednotlivých částí a učily se básničky: Hlava, Ruce,
Nohy, Bříško, Všechny moje prsty, Levá ruka, pravá ruka.
Součástí byly pohybové aktivity (máma + dítě): Houpačka, Skokani, Lavička
a jogínské cviky: Kobra, Svíčka, Pes, Loďka (inspirace čerpána z knihy „Jogínci“ (422440180666).
Nechyběla ani tematická četba z knihy „Moje tělo“ (422440185737).
Únor 2020 téma programu: Poznáváme domácí zvířátka
skupina č. 1 (děti ve věku 0 – 3 roky) - 15 osob
skupina č. 2 (děti ve věku 4 – 6 let) - 3 osoby
Děti se prostřednictvím básniček seznámily s domácími zvířátky (slepice –
kohout kuře, kočka – kocour - kotě, ovce – beran - jehně). Naučily se
i zvuky, které vydávají a čím se živí.
Na závěr byla přečtena pohádka „O kohoutkovi a slepičce“ (422440175524).
Září 2020
téma programu: U moře
skupina č. 1 (děti ve věku 0 – 3 roky) - 0 osob
skupina č. 2 (děti ve věku 4 – 6 let) - 3 osoby
Děti poznávaly podmořský život a typy lodí brouzdající na mořské hladině
(motorový člun, plachetnice, trajekt, rybářská loď). Nechyběla pohybová aktivita
(parník), hledání rozdílů na dvou téměř stejných obrázcích a četba příběhu
„O mořské panně a lehátku“.
Říjen 2020 téma programu: Halloween
skupina č. 1 (děti ve věku 0 – 3 roky) - 8 osob
skupina č. 2 (děti ve věku 4 – 6 let) - 0 osob
Dětem bylo podle obrázků vysvětleno, jak se tento svátek slaví v anglicky
mluvících zemích (dlabání dýní, výzdoba, převlékání do kostýmů, koledující
děti). Koledování si vyzkoušely, zahrály si na hudební nástroje, dostaly
„zdravou koledu“ (jablíčko) a halloweenskou dekoraci – ducha k zavěšení na
okno. K četbě jsme si vybrali oblíbeného dětského hrdinu prasátko Peppu,
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tentokrát příběh z knihy „Dýňové dobrodružství s Peppou“ (422440186762). Do
pohybových aktivit bylo zařazeno kutálení s dýní a házení balónků do obrovské
dýně vyrobené z kartonu. Na závěr setkání si děti s rodiči poskládaly
halloweenské puzzle.

Obrázek 1 – Říjnový Bookstart
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HOSPODAŘENÍ
V roce 2020 hospodařila Městská knihovna Slavoj s celkovým rozpočtem 6 050
872,- Kč. Příspěvek na provoz z rozpočtu obce činil 5.507.000,- Kč; vlastní výnosy z hlavní činnosti ve výši 484.523,- Kč; výnosy z hospodářské činnosti
59.350,- Kč. Příjmy z hlavní činnosti jsou tvořeny z poplatků od čtenářů a uživatelů. Další příjmy z hlavní činnosti představují placené jazykové kurzy, organizace vzdělávání pro seniory (VU3V) a příjmy za služby knihovny, které
v souladu s ustanovením zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných informačních
službách, může knihovna zpoplatnit. Jedná se zejména o reprografické služby,
tisk dokumentů a vstupné na vzdělávací akce. Do příjmů z hlavní činnosti je
započítán také prodej knih, které knihovna vydala. Za rok 2019 byly prodány
knihy v celkové hodnotě 90.185,- Kč.
Za prodej reklamních předmětů – placek utržila knihovna částku 9243,- Kč.

ZAMĚSTNANCI
Městská knihovna Slavoj měla v roce 2020 celkem 7 odborných pracovníků knihovníků ve stálém pracovním poměru, 0,5 THP (úklid prostor knihovny).
DPČ byly uzavřeny s: obsluhou literární čajovny, DPP s lektorkami jazykových
kurzů a s lektory přednášek a seminářů pořádaných knihovnou.

PŘEHLED Z AMĚ STNANCŮ VE ST ÁLÉM PRACOVNÍM POMĚRU

Mgr. Marta Pešková Staníková: ředitelka knihovny
Hana Horáčková: zástupkyně ředitelky, oddělení pro dospělé čtenáře
Mgr. Věra Bukovská: čítárna a studovna, MVS
Bc. Jana Karlovská: oddělení pro dospělé čtenáře, správa Instagramu
Mgr. Ivana Kelemenová: hudební oddělení a internet, správa webových stránek,
facebook
DiS. Martina Voňková: oddělení pro děti
Šárka Antoňáková: oddělení pro dospělé
Martina Lexová Kozáková: uklízečka
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PŘÍLOHY:

1. KNIHOVNA V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH

KNIHOVNA V JEDNOTIVÝCH MĚSÍCÍCH

AKCE KNIHOVNY - VÝBĚR

Obrázek 2: Pohádkoterapie

II

Knihovna v lednu
Klub deskových her
V listopadu vznikl při Městské knihovně Slavoj Klub deskových her. Pod vedením
Kamila Kvášovského se zde hrají hry deskové i karetní, pro děti, mládež i dospělé.
Dospělí se scházejí pravidelně každý týden v pátek od 19.00 hodin (začátek 3. 1.), děti
mají své hrací odpoledne každou sudou neděli od 15.30 hodin (od 12. 1.). Podrobné
informace najdete na facebooku pod názvem Klub deskových her Slavoj. Koná se pro
širokou veřejnost v sálku knihovny, vstup zadním vchodem. Vstupným je dobrá hravá
nálada.
7. 1. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
Další lekce na procvičování paměti. Účastníci si prostřednictvím koncentračních
cvičení a používáním paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s
paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je nejen funkční, ale dokáže zvládnout
mnohem více, než čekali. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
8. 1. od 17.00 hodin
Sám sobě fyzioterapeutem. Břišní svaly, mezi lopatkové svaly, dýchání
Jana Saifrtová
Jak pečovat o své tělo když bolí a jak bolesti předcházet? Naučíte se technikám a
cvikům, které vám mohou pomoci váš pohybový problém zlepšit nebo se ho zcela
zbavit. Vezměte si pohodlné oblečení, přineste s sebou karimatku. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 100,- Kč.
Počet míst omezen, nutná rezervace v oddělení pro dospělé. V únoru se lektorka bude
zabývat problémy s velkými a malými klouby.
10. 1. od 13:30 hodin
Pohádkoterapie
Lidské vlastnosti
Na jednom dětském příběhu z knížky Na rozcestí ke štěstí/od štěstí od Daniely
Krolupperové si představíme dobré a špatné lidské vlastnosti. Jak těm špatným
nepodlehnout si řekneme na našem pravidelném odpoledním setkání s knihou v ruce.
Program je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
15. 1. od 18.00 hodin
Listování.cz
Losos v kaluži
Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a
na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do
koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu
a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do
nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná! Tohle bude v
LiStOVáNí ryzí dámská jízda! Markéta Lukášková nebude chybět na žádném
z představení, po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv z třech jejích knih. Účinkují:
Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová) a Markéta Lukášková. Vstupné
120,- Kč. Předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé. Koná se v městském muzeu.

III

25. 1. od 15. 00 hodin
Jak dostal Honza princeznu
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč dospělí, 20,Kč děti.
28. 1. od 9.30 a od 10.30 hodin
Královédvorské knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Tentokrát nám skřítek Knihovníček popíše celé lidské tělo. Koná
se v sálku knihovny.
29. 1. od 18.00 hodin
Politický islám jako hrozba pro svobodnou společnost
Josef Král
Islám není pouze náboženstvím, ale také politickým systémem. 51% obsahu
zdrojových textů je vztaženo k nemuslimům. A právě proto bychom je měli znát.
Koná se v sálku knihovny, vstupné 50,- Kč.

IV

Obrázek 3: Plakát na Listování – Losos v kaluži
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Knihovna v únoru
8. 2. od 15.00 hodin
Princezna Rozmařilka
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti z široké nabídky divadla Klíček. Koná se v sálku
knihovny.
Vstupné 30,- Kč dospělí, 20,- Kč děti.
11. 2. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
Další lekce na procvičování paměti. Účastníci si prostřednictvím koncentračních
cvičení a používáním paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s
paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je nejen funkční, ale dokáže zvládnout
mnohem více, než čekali. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
12. 2. od 17.00 hodin
Sám sobě fyzioterapeutem. Kolena, ramena, tejpování
Jana Saifrtová
Jak pečovat o své tělo když bolí a jak bolesti předcházet? Naučíte se technikám a
cvikům, které vám mohou pomoci váš pohybový problém zlepšit nebo se ho zcela
zbavit. Vezměte si pohodlné oblečení, přineste s sebou karimatku. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 100,- Kč.
Počet míst omezen, nutná rezervace v oddělení pro dospělé!
12. 2. od 9.30 a 10.30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Tentokrát budeme se skřítkem Knihovníčkem poznávat zvířátka.
Koná se v sálku knihovny.
14. 2.
Mezinárodní den darování knih
Udělejte radost a věnujte knihu komukoliv z vašeho okolí. Přestože svátek myslí
především na děti a na jejich vztah ke čtení, dobrá knížka určitě potěší každého z nás.
17. 2. – 28. 2.
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slavnostní
ceremoniál za účasti krále Abecedníka I. nebo královny Abecedky I. a jejich
pohádkových pomocníků bude probíhat v sálku knihovny. Termín je nutné předem
domluvit osobně v oddělení pro děti nebo na tel. 499 318 321.
25. 2. od 12.45 hodin
Pohádkoterapie
Alenka lékařka – Zuzana Pospíšilová
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Alenka má jasno! Až vyroste, bude lékařka jako její maminka. Připojte se k Alence a
poznejte, jak funguje naše tělo. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
do 28. 2.
Příjem přihlášek na Internet pro začátečníky
Jak na internet pro úplné začátečníky. Využití internetu a moderních komunikačních
technologií. Od 3. 3. do 25. 3. proběhne celkem osm dvouhodinových lekcí. Výuka
bude probíhat po 4 týdny vždy v úterý a ve středu 9.00 do 11.00 hodin. Kurzovné 200,Kč. Počet míst je omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudebním
oddělení. Více informací na tel. číslech 499 318 320 a 721 390 348.
29. 2. od 15.00 hodin
Jak hastrmánek Haničce svatbu zachránil
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti z široké nabídky divadla Klíček. Koná se v sálku
knihovny.
Vstupné 30,- Kč dospělí, 20,- Kč děti.
Připravujeme:
4. 3. od 17.00 hodin
Divokým Švédskem s 2měsíčním prckem
"Tak a teď už se pár let nikam nepodíváte!" Takto reagovalo okolí po narození našeho
syna. My jsme ovšem nelenili a s naším dvouměsíčním prckem se vydali na sedmi
týdenní dobrodružnou cestu plni odhodlání a nadšení. Chcete na vlastní oči poznat,
jaké je to cestovat s kojencem, jaké to přináší radosti i strasti? Zkoušeli jste už někdy
přebalovat miminko, druhou rukou vařit a ještě k tomu navigovat druhého rodiče při
parkování uprostřed přírody? Že ne, tak to rozhodně přijďte na naši přednášku. Čekají
vás rady a tipy pro cestování s malými dětmi i spousta zábavy a smíchu a to vše
formou komentovaných fotografií a videa. Těšíme se na setkání, vaše Svobodné cesty.
Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč.
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14. února je mezinárodní den darování knih. Knihovna tak pravidelně daruje knihy
oddělení LDN královédvorské nemocnice a zdejšímu Dětskému centru.

Obrázek 4: Knihy od čtenářů pro LDN

Obrázek 5: Knížky pro dětské čtenáře míří do Dětského centra
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Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny je už dlouholetou tradicí. V roce 2020
ještě nic nebránilo tomu, abychom všechny prvňáčky odpasovali.

Obrázek 6: Pasová ZŠ Strž
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Knihovna v březnu - měsíci čtenářů
Od 1. 3.
Prodej vyřazených knih
Vyřazené knihy z fondu knihovny lze zakoupit za velmi nízké ceny. Knihy jsou
umístěné ve venkovním skladu knihovny. O svém zájmu informujte službu v čajovně
nebo v oddělení pro dospělé. Přístupné v provozní době knihovny.
1. 3. – 13. 11.
Lovci perel – čtenářská soutěž
Přečtěte perlorodku a přijďte si pro moriony. Zahájení 7. ročníku soutěže na podporu
čtenářské gramotnosti. Vyhlášení výsledků a ocenění nejúspěšnějších lovců proběhne
při akci Den pro dětskou knihu dne 28. 11. 2020. Podrobná pravidla jsou k dispozici
v oddělení pro děti nebo na www.slavoj.cz.
3. 3. – 25. 3.
Internet pro začátečníky
Jak na internet pro úplné začátečníky. Využití internetu a moderních komunikačních
technologií. Od 3. 3. do 25. 3. proběhne celkem osm dvouhodinových lekcí. Výuka
bude probíhat po 4 týdny vždy v úterý a ve středu 9.00 do 11.00 hodin. Kurzovné 200,Kč. Počet míst je omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudebním
oddělení. Více informací na tel. číslech 499 318 320 a 721 390 348.
4. 3. od 17.00 hodin
Divokým Švédskem s 2měsíčním prckem
S naším dvouměsíčním prckem jsme se vydali na sedmi týdenní dobrodružnou cestu
plni odhodlání a nadšení. Chcete na vlastní oči poznat, jaké je to cestovat s kojencem,
jaké to přináší radosti i strasti? Rady a tipy pro cestování s malými dětmi i spousta
zábavy a smíchu a to vše formou komentovaných fotografií a videa. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 50,- Kč.
od 9. 3.
Božena Němcová – 200. výročí narození
Pořad pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Termín je nutné předem
domluvit osobně v oddělení pro děti nebo na tel. 499 318 321. Koná se v sálku
knihovny. Vstup volný.
10. 3. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním paměťových strategií
jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť
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je nejen funkční, ale dokáže zvládnout mnohem více, než čekali. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 30,- Kč.
11. 3. od 17.00 hodin
Sám sobě fyzioterapeutem. Krční páteř
Jana Saifrtová
Pro velký zájem opakujeme celý kurz od krční páteře až po tejpování. Jak pečovat o
své tělo když bolí a jak bolesti předcházet? Přijďte se naučit, jak svému tělu můžete
pomoci se správně hýbat. Vezměte si pohodlné oblečení a přineste s sebou karimatku.
Koná se v sálku knihovny. Vstupné 100,- Kč. Počet míst omezen, nutná rezervace
v oddělení pro dospělé!
Od 13. 4. do 31. 5. 2020 byla vládou nařízena stopka všem kulturním akcím.

Obrázek 7: Oblíbená pohádkoterapie pro školní družiny
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Pohádkoterapie 2020
V roce 2020, který byl značně ovlivněn pandemií koronaviru, se setkání v rámci
Pohádkoterapie uskutečnila pouze ve třech měsících a v tomto počtu osob:
Leden 2020: Lidské vlastnosti
Akce se zúčastnily 4 školní družiny v celkovém počtu 83 osob.
Na příběhu „Závist“ z knížky „Na rozcestí ke štěstí/od štěstí“ od Daniely
Krolupperové jsme poznali dobré a špatné lidské vlastnosti (závist, přátelství,
pomlouvačnost). Děti dostaly možnost vyjádřit se, zda se s těmito vlastnostmi
již osobně setkaly. Dále na předváděných scénkách určovaly, zda se jedná
o povahu dobrou či špatnou a společně jsme pak diskutovali o tom, jak špatným
vlastnostem nepodlehnout.
Únor 2020 název: Alenka lékařka
Akce se zúčastnilo 5 školních družin v celkovém počtu 79 osob.
Program byl zaměřen na lidské tělo a jeho fungování. Děti si vyrobily
z dostupných materiálů vlastní fonendoskop a hned si ho vyzkoušely jako hlavní
hrdinka Alenka z knížky od Zuzany Pospíšilové. Ukázali jsme si základy
první pomoci, řekli jsme si, z čeho se skládá lidská krev a jaké rozeznáváme
krevní skupiny. Na závěr jsme nalepili nejdůležitější vnitřní orgány na
papírovou figurínu.
Září 2020
název: Dobrodružství na hradě
Akce se zúčastnila 1 školní družina v celkovém počtu 19 osob.
Na začátku školního roku jsme se ještě jednou vrátili k letním prázdninám, kdy
děti prožívaly různá dobrodružství. Jedno takové, hradní, čekalo na děti i
v knihovně. Hned v úvodu nás příběh z knihy „Z českých hradů, zámků a tvrzí“
přenesl do středověku a děti se ocitly na tvrzi pána Slavomíra ze Slavoje, kde
se zabydlelo strašidlo. Tohoto strašidla se všichni báli a dělalo na tvrzi jen
samou neplechu. Hradní pán proto požádal děti o pomoc. Jejich úkolem bylo
splnit tři úkoly. Za každý splněný úkol získaly indicii, která měla naznačit, kde se
hradní strašidlo ukrývá. Děti vše zvládly na výbornou a odměnou jim byl sladký
poklad.
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Knihovna v červnu

24. 6. od 18.00 hodin
LiStOVáNí - Špeky (Rob Grant)
Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život mají
tlusťoši. A někdy i ti ostatní. Hrdiny jsou kuchař, který se už na sebe nemůže
podívat, protože je nesmírně otylý a anorektička, která se na sebe nemůže
podívat, protože si připadá odporně tlustá.
Není to příběh o tlustých lidech, je to pojednání o tom, jak moc je tohle téma
ožehavé pro celou společnost. A pochopíte, že s sebou přináší i spoustu
grantovského tučného humoru, budete se možná i popadat za břicho. Už také
proto, že..."Existují tři druhy lží: lži, hnusné lži a statistiky!" . Účinkuje Pavel
Oubram a Věra Hollá (Kamila Janovičová). Koná se v městském muzeu.
Vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.

Obrázek 8: Plakát na Listování - Špeky
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Knihovna o prázdninách
1. 7. – 30. 9.
Božena Němcová – výstava
V únoru uplynulo 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové. Její život a tvorbu
si připomínáme výstavou umístěnou v prostorách knihovny.
1. 7. – 31. 8.
Venkovní bazar knih
Bazar vyřazených knih bude k dispozici v provozní době na dvorku knihovny. Knihy
budete moci zakoupit za symbolickou cenu u obsluhy v oddělení pro dospělé.
1. 7. – 31. 8.
Vzdělávání v knihovně - příjem přihlášek
Na vzdělávací aktivity, které budou probíhat ve školním roce 2020/21, se lze přihlásit
osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz do 31. 8. 2020.
Nabídka vzdělávání v knihovně ve školním roce 2020/21
Knihovna nabízí pro všechny zájemce o neformální vzdělávání níže uvedené kurzy:
Děti:
Angličtina pro děti od 4 do 7 let. Lektorka: Šárka Antoňáková (koná se v úterý od 15.30
hodin. Kurz bude otevřen pouze pro 10 dětí)
Dospělí:
Francouzština pro pokročilé. Lektorka: Mgr. Jana Hojná (koná se v úterý od 17.30
hodin ve studovně)
Italština konverzace. Lektor: Martin Vobicka (koná se v úterý od 17.30 hodin v sálku)
Senioři (55 + )
Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing. Libuše Bělovská (koná se v pondělí od
10.00 hodin)
Virtuální univerzita 3. věku. Téma: Dějiny oděvní kultury III. a Rituály evropských
královských rodů.
Více informací a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách
www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.
12. 8. od 20.00 hodin
LiStOVáNí.cz: Bitevní pole (Jérôme Colin)
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě
jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat
nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou v tom děti nevinně, ale stejně — nic
horšího než puberťáka digitálního věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem
přiznat, že pro stejného puberťáka není nic horšího než rodič. To bitevní pole je
puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství. V hlavní roli tu bojuje Lukáš Hejlík, kterému
bylo čtyřicet. Účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová (alternuje Věra Hollá). Koná se
v městském muzeu. Vstupné 120,-Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
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Obrázek 9: Plakát na Listování – Bitevní pole
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Knihovna v září
1. 9. - 18. 9.
Balení knih žákům a studentům
Potřebují vaše děti obalit učebnice a sešity do školy? Nechce se vám stát dlouhé fronty
v papírnictví nebo na to zkrátka nemáte čas? Pak přijďte rozhodně k nám. Rádi a
k vaší plné spokojenosti vše vyřešíme za vás. Než vám knihy či sešity obalíme pevnou
fólií, můžete si dát v čajovně konvičku čaje, šálek kávy nebo si vypůjčit knihy, časopisy
a CD. Koná se v čajovně. Jednotná cena 5,- Kč/1 ks.
1. 9. - 30. 11.
Kamarádka knihovna
Naše knihovna se zapojila do soutěže dětských oddělení knihoven, kde porota
vyhodnocuje nejlepší knihovnu pomocí nejrůznějších kritérií, počtem dětských čtenářů
počínaje, úsměvem knihovnice konče. Pro nás je však nejdůležitější názor
a spokojenost dětských čtenářů, kteří dětské oddělení navštěvují. Podpořte nás,
vyplňte vysvědčení pro naši knihovnu, oznámkujte výběr knih, spokojenost s otvírací
dobou apod. Napište nebo nakreslete, co se vám v knihovně líbí a co byste naopak
chtěli změnit. Za každé vyplněné vysvědčení, které si vyzvednete a následně
odevzdáte v oddělení pro děti, předem děkujeme.
1. 9. - 18. 9.
Šijeme s Líbou – příjem přihlášek
Kurz šití s profesionální a zkušenou švadlenou Líbou Vonkovou je určen zájemcům
z řad široké veřejnosti. Během 10 lekcí (1 lekce = 1,5 hodiny) se naučíte vše od
samotného střihu až po finální výrobek. Kurz bude probíhat každé úterý od 19.00 do
20.30 hodin v sálku knihovny. Úvodní lekce je naplánována na 6. 10. 2020. Cena:
1.100,- Kč. Počet míst je omezen. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách knihovny
a v oddělení pro dospělé.
9. 9. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Dobrodružství na hradě
Na tvrzi pána Slavomíra ze Slavoje se zabydlelo strašidlo, kterého se všichni bojí.
Žádáme všechny statečné děti, aby splněním tří úkolů pomohly hradnímu pánovi zbavit
se tohoto nevítaného hosta. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
9. 9. od 17.00 hodin
Sám sobě fyzioterapeutem. Krční páteř
Jana Saifrtová
Pro velký zájem opakujeme celý kurz od krční páteře až po tejpování. Jak pečovat o
své tělo když bolí a jak bolesti předcházet? Přijďte se naučit, jak svému tělu můžete
pomoci se správně hýbat. Vezměte si pohodlné oblečení a přineste s sebou karimatku.
Koná se v sálku knihovny. Vstupné 150,- Kč. Počet míst omezen, nutná rezervace
v oddělení pro dospělé!
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10. 9. od 18.00 hodin
Markéta Lukášková
Vlaštovka v bublině
Beseda a autorské čtení spisovatelky Markéty Lukáškové. Kniha Vlaštovka v bublině
volně navazuje na předchozí autorčinu knihu Losos v kaluži, se kterou jste se mohli
seznámit při Listování. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč.

15. 9. od 9:30, 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Tentokrát se skřítek Knihovníček vydá s dětmi k moři. Koná se
v sálku knihovny. Vstup volný.
16. 9. od 18.00 hodin
LiStOVáNí.cz: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM (Mikal Hem)
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? Tato nekorektní příručka
by mohla sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktátorem. Naučí vás všechna tajemství
tohoto řemesla – jak se dostat na vrchol, jak se na něm udržet, a jak si svůj čas na
výsluní pořádně užít. Inspiraci tu můžete najít od těch nejúspěšnějších vůdců, Kim
Čong-ila, Muammara Kaddáfího nebo Nicolae Ceaușesca. Kniha novináře Mikala
Hema skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem a bude jistě živnou
půdou pro interpretaci projektu LiStOVáNí. Účinkují: Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a
Patrik Bořecký. Koná se v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení
pro dospělé.
18. 9. od 17.00 hodin
Křest knihy
Pokus o stručné dějiny Dvora Králové, v nichž je obsaženo XXX listin. První dějiny
města sepsal v roce 1782 Carl Joseph von Bienenberg, z němčiny byla kniha
přeložena prof. JUDr. Ignácem Antonínem Hrdinou, DrSc. Koná se v městském muzeu
v rámci vernisáže výstavy uspořádané k oslavám 750 let od první písemné zmínky o
našem městě. Účast je možná pouze po předchozím objednání na emailu
info@muzeumdk.cz nebo na tel 499 623 800.
21. 9. – 2. 10.
Slavnost Klíčování - vyhodnocení projektu Škola naruby
Zábavný program pro čerstvé druháčky, který volně navazuje na slavnost Pasování
prvňáčků na čtenáře knihovny. Součástí programu je tentokrát také ocenění dětí
v rámci projektu Škola naruby, které se nemohlo konat v červnu. Rezervace a bližší
informace v dětském oddělení knihovny nebo na tel. čísle 499 318 321.
22. 9. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním paměťových strategií
jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť
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je nejen funkční, ale dokáže zvládnout mnohem více, než čekali. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 30,- Kč.
26. 9. od 15.00 hodin
O mlsné koze
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dospělí 30,Kč,děti 20,-Kč.
30. 9. od 17.00 a 18.30 hodin
Tibetské mísy
Věra Radoňová
Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský buben,
dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás dovede ke klidu a
pohodě. Přijďte se příjemně naladit na podzim. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,Kč. Pro velký zájem pořádáme dvakrát, přesto je počet míst omezen a je nutná
rezervace a nahlášení zvoleného času v oddělení pro dospělé!

Obrázek 10: Pozvánka - 750 let města a křest knihy
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Obrázek 11: Milé setkání se spisovatelkou Markétou Lukáškovou
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Knihovna v říjnu
Týden knihoven (5. 10. – 11. 10. 2020)
1. – 30. 10.
Jména pro mazlíčky
Soutěž pro děti
V knihovně se objevil nový tvor – želva vroubená. V dětském oddělení pobývají již dvě
felsumy madagaskarské a agama vousatá. Agama se jmenuje Vilém-Jarmila, pro felsumy a želvu jména hledáme. Pomozte nám vymyslet originální jména vhodná pro
knihovnické mazlíčky. Vaše tipy můžete zasílat na e-mail knihovna@slavoj.cz, na FB
Městské knihovny Slavoj nebo napsat na papír a vhodit do schránky v dětském oddělení knihovny. Autory vybraných jmen po zásluze odměníme.
5. 10. – 11. 10.
Registrace do knihovny zdarma
Registrace s platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v průběhu Týdne
knihoven.
6. 10. od 9.30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
od 10.30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Tentokrát s Knihovníčkem oslavíme svátek Halloween. Vstup
zdarma.
7. 10. od 17.00 hodin
Sám sobě fyzioterapeutem. Hrudník, břišní svaly a dýchání
Jana Saifrtová
Jak pečovat o své tělo když bolí a jak bolesti předcházet? Naučíte se technikám a
cvikům, které vám mohou pomoci váš pohybový problém zlepšit nebo se ho zcela
zbavit. Vezměte si pohodlné oblečení, přineste s sebou karimatku. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 150,- Kč.
Počet míst omezen, nutná rezervace v oddělení pro dospělé.
V listopadu se bude lektorka zabývat problémy s bederní páteří.
9. 10. od 17.00 hodin
Noc s Andersenem – tentokrát tak trochu jinak
Pravidelná celostátní akce, která se koná každoročně kolem 2. dubna u výročí narození dánského pohádkáře, byla z důvodu pandemie odložena na 9. 10. Protože se však
stále neobejdeme bez roušek, rozhodli jsme se vyzvat všechny Královédvoráky
a uspořádat Noc s Andersenem v každé domácnosti, která má ráda pohádky. V pátek
9. 10. večer máte jedinečnou možnost připojit se se svými dětmi k dalším tisícům čtenářů v pohodlí ze svých domovů. Od 17.00 do 20.00 hodin budou na FB knihovny
umístěny záludné otázky Bystrouše Slavoje. Čtěte, soutěžte, fotografujte. Na vaše
zprávy a fotografie se budeme těšit na e-mailu knihovna@slavoj.cz nebo na FB MěstXX

ské knihovny Slavoj. Na všechny zapojené Anderseny a Andersenky čeká v knihovně
malá pozornost.
10. 10. od 15.00 hodin
Janka a drak Kruťák
!!! ZRUŠENO !!!
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč
dospělí.
11. 10. od 17.00 hodin
LiStOVání.cz: ČTYŘLÍSTEK
LiStOVáNí si splnilo sen a vyráží na turné po svých nejvěrnějších scénách pro své nejvěrnější diváky, diváky klasických večerních představení, kteří když ale vezmou své
děti nebo vnoučata, potěší je to také.
Čtyřlístek je tu už 50 let a je dětstvím nás všech. 50 let za tímhle legendárním komiksovým seriálem stojí úžasný Jaroslav Němeček. Na výlet do Třeskoprsk vás zve Lukáš
Myšpulín Hejlík, Věra Fifinka Hollá, Alan Bobík Novotný a Pavel Pinďa Oubram.
Koná se v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro
dospělé.

14. 10. od 17.00 hodin !!! PŘESUNUTO NA BŘEZEN 2021 !!!
Kateřina Vilemína vévodkyně Zaháňská & její doba I. část
Milan Záliš
Dvoudílné vyprávění o životě ženy, která vstoupila do našeho povědomí především
prostřednictvím díla spisovatelky Boženy Němcové jako "paní kněžna" z knihy Babička.
Přineseme krátká nahlédnutí do životů jejích rodičů, sester a dalších osobností, které
významně ovlivnily její život. Vzpomeneme na její lásky, nenaplněné touhy, manželství
i rozvody a také na její osudový vztah s Klemensem Metternichem. Ve vyprávění
navštívíme řadu míst, ve kterých trávila různá období svého života, od kuronských
zámků, přes paláce v evropských metropolích až po její milované Ratibořice. Koná se
v sálku knihovny, vstupné 50,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.
21. 10. od 17.00 hodin
!!! PŘESUNUTO NA BŘEZEN 2021 !!!
Kateřina Vilemína vévodkyně Zaháňská & její doba II. část
Milan Záliš
Koná se v sálku knihovny, vstupné 50,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro
dospělé.
21. 10. od 13.45 hodin
!!! ZRUŠENO !!!
Pohádkoterapie
Abrakadabra
Halloween – čas duchů, strašidel, čarodějnic a vydlabaných dýní je tu! A my tu budeme
rejdit společně s nimi. Zahrajeme si Židličkovou. Pardon – Košťatovou. A pokud to
stihneme, tak ochutnáme i dýňovou limonádu.
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Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
27. 10. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
Pamatujete si telefonní číslo svého blízkého známého? Znáte datum narození alespoň
tří svých příbuzných? Podle posledních průzkumů se společně se zvyšováním
koncentrace elektroniky v našem životě snižuje kvalita naší paměti.
Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním paměťových strategií
jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť
je nejen funkční, ale dokáže zvládnout mnohem více, než čekali. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 30,- Kč.

Obrázek 12: Poslední listování v roce 2020
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Napsali o nás: Krkonošský deník 16. 11. 2020
Pojízdná knihovna vyráží ke čtenářům třikrát týdně
Přestože je ve Dvoře Králové městská knihovna zavřená, knihy se ke čtenářům
dostanou. Pracovnice jim je v nouzovém stavu vozí až domů.
16. 11. 2020
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - Když nemohou čtenáři do knihovny, tak
přijede ona za nimi, řekla si městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad
Labem a stejně jako na jaře rozváží knihy, které si lidé objednají, čtenářům až
domů. Rozvozy dělají třikrát týdně, zájem čtenářů je velký. Nejvíc se v
nouzovém stavu půjčují detektivky a romantické příběhy.
Už od roku 2009 Slavoj vozí knihy každou první středu v měsíci seniorům, na
jaře v době prvního nouzového stavu, kdy byly knihovny stejně jako nyní
zavřené, nabídla tuto službu všem čtenářům. Za pět týdnů tehdy pracovnice
rozvezly na dva tisíce publikací. Minulý týden knihovna získala povolení od
krajské hygienické stanice a rozvozy obnovila. „Knížka je jeden ze způsobů,
který může lidem v této době hodně pomoci. Je spousta čtenářů, kteří doma
nemají velkou knihovnu. I když si někdo říká, že to není životně důležité, tak my
si myslíme, že je,“ vysvětluje ředitelka Slavoje Marta Pešková Staníková.
„Přivezte mi deset detektivek“
Je osm hodin ráno a přestože je královédvorská knihovna od 22. října pro
veřejnost zavřená, v budově v Tylově ulici je rušno. Knihovnice Šárka
Antoňáková má na stole vytištěné emaily s objednávkami, publikace hledá v
online katalogu a na prázdný papír zapisuje jména, adresy a telefonní čísla
čtenářů, za kterými dnes pojedou. „Nejdřív si musíme ověřit, jestli je kniha
vůbec dostupná, abychom ji nehledali zbytečně. Lidé si někdy nevšimnou, že je
vypůjčená,“ říká.
Zatímco někteří čtenáři k vybranému titulu disciplinovaně připíšou i mezinárodní
desetinné třídění, podle kterého je naučná literatura v regálech řazená, jiní mají
poměrně neurčitá přání. Například chtějí několik kusů knih od jednoho autora,
ale také uvedou třeba jen žánr. „Dobrý den, prosím o dodání dvakrát Dick
Francis, jeden román ze současnosti, jeden z lékařského prostředí (není
podmínkou),“ stojí v jedné ze zpráv, kterých má ředitelka Slavoje plný mobil.
Lidé také píšou emaily a volají. „Dost často se stává, že chtějí něco, co
nemáme. Voláme jim proto zpátky a ptáme se, jestli nechtějí jinou knihu.
Snažíme se jim poradit. Někdo třeba jen napíše: Přivezte mi deset detektivek,
které jsem nečetla. Podíváme se do jejich historie a něco vybereme,“ popisuje
ředitelka.
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Tituly vytažené z regálů knihovnice načtou do systému, pak je vloží do igelitové
tašky s nalepenou cedulkou se jménem čtenáře. Tašky dávají do prádelních
košů, které nakonec odnesou do služebního pick-upu. „Naposledy jsme měli tři
plné koše, dneska to bude podobné,“ poznamenává Šárka Antoňáková. Zásilky
si lidé vyzvedávají před domem. Knihovnice vybavené rouškami a ochrannými
rukavicemi rozváží po Dvoře Králové nad Labem i okolních obcí. Denně jim to
zabere několik hodin. Obvykle vyrážejí kolem půl desáté a vracejí se po
čtrnácté hodině.
Detektivky i kuchařky
Čtenářské zvyklosti se v nouzovém stavu příliš nemění. „Nejvíc se půjčují
detektivky a romantická literatura,“ říká knihovnice Jana Karlovská, zatímco do
igelitové tašky vkládá několik děl americké spisovatelky Danielly Steelové.
Zájem je také o dětské i audio knihy, časopisy nebo kuchařky. Kvůli situaci ve
školách jde naopak méně na odbyt klasická a naučná literatura. Za první dva
dny, kdy pojízdná knihovna začala fungovat, pracovnice Slavoje obsloužily
téměř stovku čtenářů.
Vrácené publikace putují do čajovny, která je také zavřená a proměnila se v
improvizované karanténní pracoviště. Štosy knih zde jsou v týdenní izolaci. Ke
čtenářům, kteří chtějí výpůjčky pouze vrátit, knihovnice nejezdí. Všechny
výpůjčky jsou automaticky prodlouženy a lidem nehrozí žádné sankce. Slavoj
organizuje rozvážky třikrát týdně, v pondělí, ve středu a pátek. Kromě toho
zaměstnankyně doplňují knihovnický fond, nové přírůstky katalogizují a vkládají
do obalů. Královédvorská knihovna má celkem zhruba 2,5 tisíc čtenářů.
Podobnou službu mnoho institucí během koronavirové krize nenabízí.
Telefonické a emailové objednávky od čtenářů začala tento týden vyřizovat také
knihovna v Náchodě. Lidé si připravené balíčky vyzvedávají ve vestibulu
knihovny ve středu a čtvrtek od 10 do 14 hodin. Z bezpečnostních důvodů ale
zatím není možné knihy vracet. Čtenáři si je mají nechat doma a přinesou je, až
vláda obnoví provoz knihoven. „Aktuálně připravujeme také nákup takzvaného
biblioboxu, aby bylo možné usnadnit i vracení knih,“ poznamenává náchodský
starosta Jan Birke (ČSSD). Další možností jsou výpůjčky e-knih. Po dobu
uzavření knihovny si mohou čtenáři zdarma půjčit tři knihy na měsíc.
Čtenáři z Jičína si mohou o literatuře s pracovnicemi tamní Knihovny Václava
Čtvrtka alespoň povídat. Na telefonu jsou připravené každý všední den od 9 do
12 hodin. Lidé si mohou v nouzovém stavu také zdarma vypůjčit e-knihy, na
výběr jich jičínská instituce má více než 10 tisíc. V Rychnově nad Kněžnou je v
současnosti možné pouze vracet do samoobslužného biblioboxu vedle budovy
městské knihovny.
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Knihovna v prosinci

18. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Všechna oddělení knihovny uzavřena.
Kolektiv knihovny vám přeje do nového roku krásné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, radosti a hlavně pevné zdraví. Těšíme se na shledání s vámi opět
v roce 2021.

Obrázek 13: PF 2021
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Jak to vypadalo v jarních měsících v době pandemie
v knihovnách na Trutnovsku?
Trutnovské knihovny v době pandemie
Jak je nám všem známo, v pátek 13. března byly rozhodnutím vlády ze dne na
den uzavřeny všechny knihovny bez rozdílu na své zaměření. Veškeré akce,
kulturní i vzdělávací, které jsme měli pro své návštěvníky připravené, byly
postupně zrušeny. Nejen studenti Virtuální univerzity při ČZU přišli rázem o své
přednášky, o závěrečné ukončení semestru i promoci. Jazykové kurzy při
knihovnách byly přerušeny. Stopku dostal i ve všech knihovnách skvěle rozjetý
Bookstart – s knížkou do života atd. Půjčovny zely prázdnotou a dětský smích
se od knihovních regálů také neodrážel. Se všemi uživateli jsme se „stýkali“
pouze online na FB, na stránkách knihovny, e-mailem, telefonicky. Byla to
situace, o které jsme mohli číst v knihách, ale zdaleka nás nenapadlo, že
bychom ji mohli zažít na vlastní kůži.
Je to smutné, ale věřte, že jsme neseděli jen tak s hlavou v klíně.
V trutnovských knihovnách situace vypadala následovně:
Trutnov
Městská knihovna s regionálními funkcemi měla v roce 2021 provádět revizi
knihovního fondu, ale vzhledem k situaci jsme ji provedli již v době pandemie,
abychom příští rok nemuseli zavírat. A co se týče služeb – registrovaní
uživatelé si mohli půjčovat elektronické knihy. Všechny výpůjčky a rezervace
byly prodlouženy, aby se čtenáři nebáli, že dostanou upomínky.
Mgr. Jaroslava Maršíková
Dvůr Králové nad Labem
V Městské knihovně Slavoj jsme se v prvé řadě rozhodli pro rozšíření termínů
rozvozu knih do domácností. Službu poskytujeme od roku 2009, ale pouze
jednou měsíčně, vždy první středu v měsíci, kdy vozíme knihy seniorům,
zdravotně postiženým a do domů s pečovatelskou službou. V době uzavření
knihovny jsme rozváželi knihy každý týden v pondělí, ve středu a v pátek. Od
13. března do 16. 4. projevilo o tuto službu zájem 212 čtenářů, kterým jsme
rozvezli celkem 1348 knihovních dokumentů (1187 knih, 120 periodik a 41 CD).
Kromě výběru z knihovního fondu jsme rozváželi také sylaby našim studentům
VU3V, kteří neměli možnost si text k on-line přednáškám vytisknout doma a tím
jsme jim pomohli k úspěšnému zdolání závěrečného testu. Do domácností jsme
dováželi také roušky, které jsme sami našili těm seniorům, kterým tato poslední
dobou nezbytná součást vycházkového oděvu chyběla. Služba v tomto rozsahu
pokračovala po celou dobu uzavření knihovny.
Dále jsme rozšířili možnost výpůjček e-knih z našeho knihovního on-line
katalogu. Po dobu uzavření knihovny měli čtenáři možnost si stáhnout až čtyři eknihy za jeden měsíc.
Přestože byla knihovna zavřená, pokračovali jsme v nákupu a katalogizaci knih
a CD. Protože se k záchraně knih a nakladatelství objevila na FB a v
knihovnických konferencích nejedna výzva, rozhodli jsme se podpořit právě ta
malá nakladatelství, která jsou vývojem této situace do značné míry poškozena,
a objednávali jsme přímo u nich.
Čtenáři se na nás obraceli s žádostí o vrácení půjčených knih. Bohužel pořízení
Biblioboxu, do kterého by bylo možné knihy vracet, jsme naplánovali až na
prázdninové měsíce. Výpůjčky jsme tedy všem hromadně prodloužili. Tato
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situace nás utvrdila v tom, že pořízení Biblioboxu k naší knihovně určitě má
smysl.
Mgr. Marta Pešková Staníková
Rtyně v Podkrkonoší
V naší městské knihovně jsme se rozhodli, že využijeme uzavření knihovny
ke zlepšení prostředí dětského oddělení. Domluvili jsme se s malířem, který
celé oddělení pro děti nově vymaloval, včetně chodby a příslušenství.
Následoval velký úklid nejen těchto prostor, ale celé knihovny.
Čtenářům jsme automaticky prodloužili všechny výpůjčky i zamluvené knihy.
Pro vracení knih mohli využít naši biblioschránku, kterou jsme každý den
vybírali. Běžně v ní bylo vráceno kolem 10 knih denně.
Neustal ani nákup nových knih, které jsme postupně zpracovávali a o jejich
nabídce informovali na stránkách knihovny a ve rtyňském zpravodaji. Už se
těšíme, až najdou svého čtenáře.
Jana Sehnalová.
Úpice
Jakmile vládní nařízení o stavu nouze uzavřelo Městskou knihovnu v Úpici,
začala velmi smutná situace. Pátek bez čtenářů se v práci pořádně vlekl. I když
nemůžeme říct, že bychom neměly co dělat. Je to prostě jiné.
Po víkendu, kdy se v Trutnově sešla parta žen a šily (snad jako první, alespoň,
co vím) roušky pro potřebné, napadlo nás pomoci i tady. Pro čtenáře jsme byli
téměř k ničemu a ostatní práce počká. Město nakoupilo látky, tkalouny a nitě a
my čtyři knihovnice spolu s jednou studentkou VŠ jsme se pustily do práce. Dvě
švadlenky se šicími stroji prostě šily a šily a ostatní stříhaly, žehlily a špendlily.
Stařičké stroje kvílely, žárovky praskaly, ale náš elán to vyrovnával. Osm
pracovních dní jsme každý den šily jen s malou přestávkou na oběd. Výsledkem
bylo přes 500 skládaných oboustranných roušek s možností vložit do nich ještě
další materiál. Byly určené organizacím města, pracovnicím v sociálních
službách města i všem občanům Úpice.
Postupně jsme se vrátili ke knihovnické práci. Zapsali jsme knihy, které jsme
objednali těsně před uzavřením knihovny. Opravovali jsme knihy, staré
záznamy v katalogu, vyřazovali, rovnali..., prostě jsme dělali to, co bylo potřeba.
A čtenáři? Ti měli možnost vypůjčit si e-knihy, z možnosti tří e-výpůjček jsme
zvýšili jejich počet na pět za měsíc. Ve vestibulu knihovny (kam měli návštěvníci
přístup v době, kdy jsme byli v knihovně) jsou regály s vyřazenými knihami,
takže si mohli vybrat knihy tam a už je nevracet. Bibliobox nemáme, vypůjčené
knihy si tedy čtenář zatím musel nechat doma. Nehrozí mu však, stejně jako
jinde, žádná pokuta. Pokud někdo zavolal, vyhověli jsme mu a připravili žádané
knihy, které jsme ve dveřích předali. Tuto službu jsme neinzerovali, to by se asi
záměr karantény míjel s účinkem.
Byla to výjimečná situace. Snažili jsme se s ní nějak vypořádat a být užitečné.
Je nám líto všech zrušených akcí, ale nedá se nic dělat, bude líp...
Tak se všichni knihovníci držte! Ještě, že nám nezakázali přístup do knihovny, a
my jsme mohli číst a nosit domů ty krásné, papírové knihy :-).
Jana Šimková
Svoboda nad Úpou
Městskou knihovnu těsně před nařízeným uzavřením postihla havárie, prasklo
vodovodní potrubí. Období uzavírky jsme tedy využili k celkové opravě. V celé
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budově radnice se dělaly nové stoupačky. Během uzavření knihovny jsme
naplánovali ještě vymalování knihovny a s tím související generální úklid.
Některé dny jsem pracovala z domu. Připravovala jsem si besedy, pracovala na
údržbě katalogu, katalogizaci, balení, opravě nových knih atd.
Pavla Tůmová
Špindlerův Mlýn
V knihovně Špindlerův Mlýn, kde jsem sama jako jediný zaměstnanec na 2/3
úvazku, jsme z počátku na městském úřadě šili roušky. Ve spolupráci s
městskou policií jsme nabídli čtenářům 1x týdně rozvoz knih. Ve volných
chvílích jsem dokončovala resty.
Mgr. Marie Čeřovská
Hostinné
Městská knihovna v Hostinném využila uzavření knihovny k revizi knihovního
fondu, která byla naplánována na červenec 2020. Současně s revizí jsme
prováděli všechny související práce: vyřazování duplikátů, úklid skladu, archivu,
všech materiálů na besedy, zkrátka jsme prováděli úklid všeho, na co není při
běžném provozu čas.
Vzhledem k tomu, že klášter, ve kterém se knihovna nachází, má velkou
zahradu, naše pozornost se ubírala i tímto směrem. Zasadili jsme květiny a
zkrášlovali tak okolí celého kláštera.
Žacléř
Naše knihovna s půjčováním knih nepřestala. Vyřešila jsem to rozvážkou knih
čtenářům domů. Tak jako ostatní seniorům nakupovali a odvezli nákup až
domů. Při výběru knih jsem používala hygienické rukavice a roušku. Čtenáři si
mohli knihy vybrat v on-line katalogu na našich webovkách, nebo výběr nechali
na knihovnici. Začalo to úplně náhodně, jeden čtenář volal, že má tatinka
dlouhodobě v nemocnici a že nemá co číst, další upozorňoval, že jeho senioři
mají ponorku a že nutně potřebuje knihy atd. :-) Chtěla jsem tak pomoci lidem,
kteří byli zavřené doma a potřebovali trochu vzpruhu. Dále jsem upozornila
čtenáře, že knihy, které mají doma, zatím nesmějí vracet. Neměla jsem
desinfekční prostředky a ještě jsem přesně nevěděla, jak vrácené knihy budu
řešit.
Pravidla pro půjčování:
Vážení čtenáři, nacházíme se ve složité době, pohyb venku a většina aktivit je
omezených, byli jsme nuceni uzavřít i městskou knihovnu. Nelze však trávit čas
jen sledováním televize a někteří z vás jistě ocení, že tuto nepříjemnou situaci
jsme se rozhodli řešit rozvážkovou službou knih. Tu zajistí knihovnice Hana Kocurková podle následujících pravidel:
- napište na e-mail knihovny mkzacler@volny.cz (připište vaše tel.č.), popřípadě
pošlete sms zprávu na telefon 774 411 978
- knihu vybranou z on-line katalogu (přístupný na webu knihovny
www.knihovna.zacler.cz) vám připravíme a rozvážka bude probíhat dle domluvy
- pokud někdo nemá přístup k on-line katalogu, může nechat výběr na knihovnici
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- před rozvozem vás budeme kontaktovat s upřesněním času, svazek vám můžeme nechat za dveřmi a jen zazvonit či zaťukat
- knihy, které máte, již půjčené si nechte doma, všem budou automaticky výpůjčky prodloužené
Pevně věříme, že vše společně co nejdříve zvládneme. Přejeme pevné zdraví.
Aleš Vaníček, starosta města
Taková tedy byla situace v trutnovských knihovnách. Záměrně jsem článek
převedla do minulého času, protože pevně věřím, že v době, kdy čtete tento
článek, je ve všech knihovnách opět plno čtenářů a na stolech se nám vrší
jeden rest za druhým, protože zkrátka nemáme čas.
Marta Pešková Staníková
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