Zpráva o činnosti Městské knihovny Karla
Viky za rok 2019
Městská knihovna Karla Viky, Palackého nám. 3, Sadská 289 12 je součástí
Kulturního a informačního centra města Sadská (KIC) – příspěvkové organizace
města.
Provoz knihovny zajišťují 2 knihovnice (jedna na plný úvazek, druhá na 0.7
úvazek), finanční prostředky na provoz knihovny jsou získávány z KIC a
případně z dotací.
V roce 2019 jsme nežádali o dotace z ministerstva. Žádali jsme o dotace
z Moravské zemské knihovny na nákup českých knih, tzv. dotace Česká
knihovna - získali jsme zdarma 39 nových českých knih v hodnotě 8524,- Kč.
Pro naše čtenáře a návštěvníky zajišťujeme mimo knihovnických a informačních
služeb, reprografické služby, kopírování černobílé, skenování, laminování.
Je k dispozici bezdrátový internet WIFI ve všech prostorách knihovny, přístup
na PC a internet. Pro registrované čtenáře jsou k zapůjčení deskové hry a
plánujeme pořídit k půjčování tzv. tematické kufříky (kufřík obsahuje např.
knihu, hru, hračku na jedno téma a půjčuje se jako celek). Tyto kufříky by nám
měla nejprve na zkoušku zapůjčit Městská knihovna v Kutné Hoře –
předjednáno s paní L. Macháčkovou z regionálního oddělení.
Návštěvníci mohou využít nabídky u knihovního pultu, kde máme k dispozici
mapy, kalendáře, pohledy, turistické vizitky, a známky a jiné upomínkové
předměty vztahující se k regionu. Také si u nás lidé mohou vyzvednout výtisky
Sadských novin, kam pravidelně přispíváme.
Další službou po čtenáře zajišťuje knihovna Donášku do domu, tato služba je
zdarma a je určena pro handicapované a invalidní čtenáře.
Významné akce:
Noc s Andersenem
Týden knihoven
Pasování prvňáčků
Noc s Andersenem
Se svoji Vodnickou pohádkou jsme u nás přivítaly divadélko z Kolína. Po
menším občerstvení se děti vydaly na noční bojovou stezku Sadskou. Po večeři
jsme hráli hry a četli si knížky. Akce se zúčastnilo 17 dětí.

Týden knihoven

Pasování prvňáčků
30.9. 2019 jsme přivítaly druhé třídy ZŠ Sadská, po besedě o bezpečnosti na
internetu s paní Michalou Radotínskou ze společnosti CZ.NIC jsme děti
pasovaly na čtenáře. Besedy byl velmi zajímavé a díky knize On-LINE ZOO se
žáci mohli seznámit s různými hrozbami, které na ně číhají na internetu. Tento
den nám zpestřila návštěva z ČT1.

Další akce
V lednu nás navštívila spisovatelka Danka Šárková, která nám povídala o svém
cestování a o psaní svých knih. Také naše pozvání přijal pan spisovatel Jiří
Walker Procházka, který uspořádal besedu pro 9. třídy na téma sci-fi a komiksy.
Pro žáky 7. tříd ZŠ jsme připravily zeměpisné besedy s panem Ing. J. Haluzou.

Pro 8. třídy ZŠ jsme měli přichystanou besedu na téma finanční gramotnost.

Jiří Walker Procházka

Danka Šárková
V březnu jsme v rámci akce březen – měsíc čtenářů připravily několik besed.
Přišly všechny třídy MŠ a pozvali jsme paní spisovatelku z Lysé n. Labem Ivu
Geckovou, která píše knihy pro děti. Přichystala si besedy pro 3. třídy ZŠ.
Také jsme vyhlásily tzv. „Mistra četby“ – muže, který přečetl nejvíce knih za
minulý rok.
Koncem března se konala Noc s Andersenem.

Iva Gecková

MŠ kuřátka

Mistr četby
V květnu paní knihovnice přichystala besedu pro 5. třídy o knize Babi, ty máš
nápady.

Vyhodnocení soutěže na knihu „Babi, ty máš nápady“
V září nás čekalo Pasování na čtenáře a Týden knihoven.
viz. výše

V říjnu k nám opět přijela p. Danka Šárková s besedou pro děti. Napsala svou
první dětskou knihu o Krakonošovi a o té povídala 3. Třídám ZŠ. Odpoledne se
pak konala beseda pro veřejnost na téma Itálie.
Také jsme pozvali pana Z. Zajíčka s besedou pro děti i pro veřejnost.
I letos jsme pro děti připravili Halloweenské odpoledne.

V listopadu si knihovnice připravila besedu o bájích a pověstech pro 6. třídy ZŠ.

Nástěnka vytvořená z autentických materiálů k 17. 11. 1989
V prosinci jsme poprvé přivítaly prvňáčky v naší knihovně. Přestrojily jsme se
za Mikuláše, čerta a anděla a s dětmi jsme si povídaly o vánočních zvycích. Po
recitovaných básničkách následovala zasloužená odměna.

V průběhu celého roku pořádáme tvořivé středy, celkem se jich zúčastnilo 98
dětí, které vytvořily kolem 152 výrobků.

Základní statistické údaje 2019
knihovní fond
z toho naučná literatura
z toho beletrie
počet exemplářů docházejících periodik
přírůstky za rok
úbytky za rok
počet výpůjček
počet čtenářů
čtenáři do 15 let
návštěvníci celkem
návštěvníci knihovny
návštěvníci využívající internet
návštěvníci on-line služeb
návštěvníci kulturních akcí
návštěvníci vzdělávacích akcí
meziknihovní výpůjční služba

15.636
4.461
11.116
59
886
1142
8353
401
148
3445
3113
110
332
160
575
26

počet kulturních akcí pro veřejnost
počet vzdělávacích akcí pro veřejnost

28
30

Stav knižního fondu k 31. 12. 2019
Stav 2018
1 028 347,- Kč

přírůstek
71 124,- Kč

úbytek
stav 2019
50 992,- Kč 1 048 479,- Kč

Úbytek knih
Bylo vyřazeno: 1142 knih v hodnotě 50 992,- Kč.
Bc. Monika Malinová, DiS.
vedoucí
WEB www.knihovnasadska.cz
FB https://www.facebook.com/knihovna.K.Viky/

