
Výroční zpráva Obecní knihovny Starý Kolín 

za rok 2019 

 

 

Pořádané akce 

 Ve dnech 29. března a 30. března proběhla v knihovně Noc s Andersenem, 

které se zúčastnilo 20 dětí, z toho 17 v knihovně přespalo. Jako hlavní téma 

pro rok 2019 byl vybrán Ferda Mravenec od Ondřeje Sekory, od jehož 

narození v tomto roce uplynulo 120 let. Děti soutěžily, skládaly puzzle, hrály 

pexeso a vyráběly kamaráda Ferdy Mravence šneka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dne 15. dubna navštívilo knihovnu oddělení nejmenších dětí Mateřské školy 

Starý Kolín. Děti si prohlédly knihovnu, seznámily se s jejím chodem a paní 

knihovnice jim přečetla pohádkový příběh Franklinova létající knihovna od 

Jen Campbell. 

 

 

 

 Dne 30. května navštívili knihovnu prvňáčkové ze Základní školy Starý 

Kolín, kteří předvedli, jak se v prvním roce školy naučili číst, prohlédli si 

knihovnu a paní knihovnice je seznámila s fungováním knihovny, jak se 

knihy evidují, balí a řadí. 

 Na konci srpna byla v knihovně instalovaná výstava fotografií Ing. Václava 

Horáka s názvem Kostely sv. Ondřeje v České republice, z celkového počtu 

35 kostelů po celé republice pan Ing. Horák navštívil a vyfotil 33 kostelů 

tohoto jména, mezi nimi i ten v naší obci. 

 V neděli 1. září zajišťovala knihovna zázemí pro účastníky přehlídky 

historických vozidel.  

 Ve čtvrtek 21. listopadu se v dopoledních hodinách v Pátku u Poděbrad 

konalo Setkání zástupců obcí a knihovníků, kterého se za Starý Kolín 

zúčastnila knihovnice Eva Veselá. Jistě stojí za zmínku, že Městská knihovna 

Kutná Hora, která akci organizuje, vybrala v roce 2018, kdy se tato akce 

konala poprvé, jako místo setkání Obecní knihovnu ve Starém Kolíně. 

 

 



 V sobotu 30. listopadu se již počtvrté 

konala Adventní dílnička pro děti, kterou 

navštívilo v průběhu 4 hodin 62 dětí a 34 

dospělých. Děti vyráběly vánoční přáníčka, 

která se každý rok těší velké oblibě, a 

„hvězdičkové“ zápichy do květináčů. Při této 

příležitosti zde místní autorka, paní 

Veronika Moreira, presentovala svou knihu 

Má paní: Nesmrtelný příběh Jindřicha VIII. a Anny Boleynové. 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti 

 Obecní knihovna byla pro čtenáře v roce 2019 otevřena 41 čtvrtků. 

 Obec Starý Kolín vynaložila na provoz knihovny v roce 2019 celkovou částku 

ve výši 173.835 Kč. 

 Roční čtenářské poplatky se nezvýšily a zůstávají 60 Kč za dospělého 

čtenáře a 30 Kč za čtenáře dětského do 15 let. Za rok 2019 bylo na 

poplatcích vybráno celkem 4470 Kč.   

 V roce 2019 jsme měli 131 registrovaných čtenářů, z toho 57 čtenářů do 15 

let.  

 Celkem se uskutečnilo 2111 výpůjček, ve kterých je mimo jiné započítáno 

1577 vypůjčených knih pro dospělé, 441 knih dětských a časopis Čtyřlístek, 

který naše knihovna odebírá, byl vypůjčen 52x. 

 V průběhu roku 2019 bylo zaevidováno 340 nových knih. Většina z nich byla 

koupena, ale jsou mezi nimi i knihy, které jsme obdrželi darem a které jsou 

poměrně nové a žádané, a proto byly taktéž zaevidovány a jsou čtenářům 

k dispozici. 

 



 Nejčastěji půjčované tituly roku 2019: 

beletrie pro dospělé – Hana Marie Körnerová: Kočár do neznáma 

naučná pro dospělé – Česká republika od A do Z 

dětská kniha – Velká kniha Barta Simpsona 

naučná pro děti – Lindsay William: Obrazový atlas dinosaurů 

 

 

 

 K nejoblíbenějším autorům knih pro dospělé patřili v roce 2019 Alena 

Mornštajnová, Hana Marie Körnerová, Táňa Keleová-Vasilková, Vlastimil 

Vondruška, Angela Marsons, Magda Váňová a Jeffrey Deaver. 

 V dětských knihách výrazně vede Jeff Kinney a jeho série Deník malého 

poseroutky, Jo Nesbo a jeho série s doktorem Proktorem a série knih 

Příběhy se šťastným koncem, např. Zachráněná sovička, Uzdravený poník a 

Ztracený ježeček. 

 

 

 


