
VÝROČNÍ ZPRÁVA KNIHOVNY ZA ROK 2020 
 

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 zaměstnanci, finanční prostředky na provoz 

knihovny jsou získávány z KIC a případně z dotací. 

V roce 2020 se podařilo získat finanční prostředky z grantů Ministerstva kultury 

ČR, a to v projektech Česká kniha – 5229 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. 

 

Návštěvníci mohou využít nabídky u knihovního pultu, kde máme k dispozici 

mapy, pohledy, turistické vizitky, a známky a jiné upomínkové předměty 

k regionu. 

 

Další službou po čtenáře zajišťuje knihovna Donáška do domu, tato služba je 

zdarma a je určena pro handicapované a invalidní čtenáře.  

 

V tomto roce u nás nastaly velké změny. Po 8 letech ukončila pracovní poměr 

vedoucí Monika Malinová. Na její místo přešla stávající zaměstnankyně 

Marcela Dudková. Od 1.3. byla přijata nová pracovnice Jitka Haláčková. 

Zároveň v březnu k nám „přišel“ koronavirus a my museli knihovnu uzavřít pro 

veřejnost na 25 výpůjčních dní. Od 12.3 do 27.4. V této době jsme: 

 Šily a prodávaly roušky.(20,-Kč/kus) Výtěžek byl celkem 2928,-Kč. 

 
Peníze byly použity na tisk materiálu pro hru Dobrodruh TIMO. Dále na drobné 

kancelářské potřeby, halloweenskou a vánoční výzdobu. 

 Nově byla upravena vitrína za výpůjčním stolem, kde jsou vystaveny 

stolní hry a upomínkové předměty k regionu, možné k zakoupení. 

 Zrenovovali jsme starou dřevěnou lístkovnici k možnosti ukládání 

audioknih. 



 Zahrada za knihovnou se rozšířila a zkultivovala okrasnými i užitkovými 

květinami a nainstalovalo se krmítko pro ptáky a hmyzí hotel.

 
Při druhém uzavření knihovny to bylo celkem 22 výpůjčních dní, od 22.10. do 

2.12. V této době jsme: 

 Nainstalovaly staronovou policovou skříň na časopisy. (dar Jitka 

Haláčková) 

 Nechali vyrobit na míru 11 polic na strany regálu pro výstavu novinek 

(dar firmy Dudinger) 

 Nově jsme nechaly natřít na bílo 146 starých plastových rozřaďovačů pro 

naučnou literaturu 

 Připravily jsme venkovní halloweenskou i vánočné výzdobu. 

 Byla možnost půjčování knih výdejním okénkem (u nás dveří)

 
 

Významné akce: 

Březen měsíc čtenářů 

Noc s Andersenem  

Prázdninové hrátky 

Pasování prvňáčků 

Týden knihoven  

 

Leden 

Bez akce – zaučování nové vedoucí Marcely Dudkové Monikou Malinovou. 

Únor 

Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou pro 9. ročníky ZŠ na téma 

Středovýchodní Asie (Laos, Kambodža, Thajsko) 



Beseda pro dospělé s pracovnicemi hospicu NABLÍZKU z Lysé nad Labem na 

téma Na konci cesty… 

Březen 

Beseda s MŠ (pouze Kuřátka) na téma Pohádka a poté program na Březen měsíc 

čtenářů musel být zrušen. (koronavirus) 

Květen-Červen 

Dodatečné vyhlášení Učitel čtenář – za nejvíce výpůjček a nejčastější 

návštěvnost (odloženo z března)  

Červenec-Srpen 

Prázdninové hrátky – středy  9-11 h na zahradě za knihovnou (pestrý program - 

hraní pohybových a stolních her, převlékání do kostýmů, čtení z knih, tvoření 

z různých matriálů, malování na tabuli) + 4x divadélko z Chotěboře zahrálo

  
loutkové pohádky. 

2x Letní burza knih – knihy vyřazené a z darů jsme celodenně nabízely venku 

před knihovnou za dobrovolnou cenu. Výtěžek za obě burzy byl 1424,-

Kč.(červenec 689,-Kč, srpen 735.-Kč) 

Září 

Prodloužily jsme výpůjční hodiny pro veřejnost v úterý o 2 hodiny. 8-18 h 

s polední přestávkou 12-13 h.  

Beseda pro dospělé s Jakubem Greschlem na téma Nic není nemožné. 

S handicapem procestoval Národní parky Ameriky. 

Podzimní zářijová burza knih, výtěžek 712 ,-Kč 

 
 



Říjen 

Týden Knihoven 

Dobrodružná Hra TIMO. Děti plní bojovku rozmístěnou uvnitř knihovny.  

Retrospektivní výstava kronik, knih, dobových tiskovin a dokumentů. 

 
Beseda s Dankou Šárkovou na novou knihu Alenka, Krakonoš a lev + pasování 

dětí na čtenáře na zahradě za knihovnou, a odpolední beseda pro dospělé o 

Jihovýchodní Asii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeložená z jara Noc s Andersenem. 12 osob, pouze venku a bez přespání. Vešli 

jsme se do vládních nařízení. 

 
Podzimní říjnová burza knih, výtěžek 727,-Kč. 

Celkem za obě podzimní burzy 1439,-Kč 

Peníze byly zatím použity na drobné kancelářské a drogistické potřeby, Také pro 

krmivo do ptačí budky. 

 

 

Prosinec 

Bohužel koronavirová situace nám nedovolila zrealizovat tradičního Mikuláše, 

čerta, anděla pro prvňáčky. 

 

V průběhu celého roku jsme pořádaly Tvořivé středy, celkem se jich zúčastnilo 

81 dětí, které vytvořily kolem 30 výrobků.  



 
 

 

 

Základní statistické údaje 2018 

 

knihovní fond 16.183 

    z toho naučná literatura   4.571 

    z toho beletrie                              11.282      

počet exemplářů docházejících 

periodik 

                                   10 

přírůstky za rok 629 

úbytky za rok  223 

počet výpůjček   6.425 

počet čtenářů  455 

čtenáři do 15 let   177 

návštěvníci celkem     1266 

návštěvníci knihovny    210 

využívající internet    36 

návštěvníci on-line služeb  1056 

návštěvníci kulturních akcí  204 

návštěvníci vzdělávacích akcí    184 

Meziknihovní výpůjční služba      10 

 

 

 

 

 

Hospodaření  

vlastní tržby   30.988 

dotace celkem      5.229 

náklady na knižní fond  71.007 

předplatné periodika         7.230 

  



 
 

Stav knižního fondu k 31. 12. 2020 
 

Stav 2019                  přírůstek          úbytek          stav 2020 

 

1 048 479,- Kč          71 007,-         4 645,-          1 114 841,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh úbytku  knih : 

 

Bylo vyřazeno :  87 knih v hodnotě   4 645 ,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vedoucí MK : Marcela Dudková 

Web www.knihovnasadska.cz 

Fb https://www.facebook.com/knihovna.K.Viky/ 
 

 

 
 

http://www.knihovnasadska.cz/

