Výroční zpráva Obecní knihovny Starý Kolín
za rok 2017

Pořádané akce
Ve dnech 31. března a 1. dubna proběhla
v knihovně Noc s Andersenem, které se
zúčastnilo 30 dětí, z toho 20 v knihovně
přespalo. Jako hlavní téma pro rok 2017 byl
vybrán Čtyřlístek.
Dne 2. září u příležitosti oslav 750. let obce
Starý Kolín si knihovnu přišlo prohlédnout 76 občanů.
Dne 3. září zajišťovala knihovna zázemí pro účastníky přehlídky historických
vozidel.
Neboť ohlasy dětí na Noc s Andersenem konanou v březnu byly velice
pozitivní, proběhla z pátku 24. listopadu na
sobotu 25. listopadu obdobná akce nazvaná
Noc s Josefem Ladou u příležitosti 130. výročí
jeho narození (17.12.1887) a 60. výročí
úmrtí (14.12.1957). Této „noci“ se zúčastnilo
20 dětí a 19 jich v knihovně přespalo.
V sobotu 2. prosince se již podruhé konala Adventní dílnička pro děti v době
Vánočních trhů před obecním domem, kterou navštívilo 48 dětí a 26
dospělých. Děti vyráběly krásné adventní
kalendáře z papírových tácků.

Zajímavosti
Obecní knihovna byla pro čtenáře v roce 2017 otevřena 40 čtvrtků, vždy od
15. do 19. hodiny.
Obec Starý Kolín vynaložila na provoz knihovny v roce 2017 celkovou částku
ve výši 183.056,55 Kč.
V září jsme opustili stávající výpůjční systém ClaviusREKS a přestoupili jsme
na nový systém Tritius.
V prosinci byla vybavena 11 novými regály, z toho 4 jsou pojízdné, abychom
mohli lépe pracovat s omezeným prostorem knihovny. Tento mobiliář byl
částečně

hrazen

z dotace

Středočeského

Fondu

kultury

a

obnovy

památek ve výši 50.000,- Kč a zbývající částku ve výši 12.500,- Kč uhradila
obec.

Na čtenářských poplatcích bylo v roce 2017 vybráno 3.690,- Kč, tzn. že jsme
měli 86 registrovaných čtenářů.
V průběhu roku 2017 bylo do knihovny pořízeno 218 nových knih, na které
byla z obecního rozpočtu vynaložena částka 47.513,- Kč.
Během celého roku navštívilo naši knihovnu 1.341 občanů, a to nejen ve
výpůjční dny, ale u příležitosti různých akcí, které jsme v knihovně pořádali.
K zajímavostem jistě patří, že v roce 2017 bylo zapůjčeno 1.708 knih, z toho
1.348 knih pro dospělé a 360 knih dětem. Časopis Čtyřlístek, který naše
knihovna odebírá, byl zapůjčen 17x.

Nejčastěji půjčované tituly roku 2017:


beletrie pro dospělé – Patrik Hartl: Malý pražský erotikon



naučná pro dospělé – Marek Eben: Marek Eben a hosté Na plovárně



dětská kniha – Jeff Kinney: Deník malého poseroutky - 7. díl



naučná pro děti – Lindsay William: Obrazový atlas dinosaurů

K nejoblíbenějším autorům knih pro dospělé patřili v roce 2017 Patrik Hartl,
Vlastimil Vondruška, Nora Roberts (píšící i detektivní sérii s Evou Dallasovou
pod pseudonymem J.D.Robb), Robert Bryndza a Radka Třeštíková.
V dětských knihách výrazně vede Jeff Kinney a jeho série Deník malého
poseroutky, kterou máme v knihovně kompletní (tj. 12 dílů). A samozřejmě
nás těší, že na 4. místě nejžádanějších knih pro mládež se umístil i český
autor Pavel Šrut a jeho Lichožrouti.

