Výroční zpráva Obecní knihovny Starý Kolín
za rok 2020

V „koronavirovém“ roce 2020, který byl plný všemožných zákazů, omezení a
protiepidemických opatření, jsme se dokonce dvakrát připravovali na Noc
s Andersenem, jednou v řádném termínu na noc z 27. na 28. března a podruhé
v náhradním termínu na noc z 2. na 3. října, avšak vždy kvůli zhoršené
pandemické situaci musela být tato akce zrušena. A právě v tomto roce se nabízelo
takové krásné téma Pohádky Boženy Němcové. Bohužel stejně dopadla i v prosinci
Adventní dílnička, a proto musíme konstatovat, že v tomto roce neproběhla žádná
akce pro děti, ani pro dospělé.
Obecní knihovna byla pro čtenáře v roce 2020 otevřena 31 čtvrtků, a co nás
velice potěšilo, že na podzim čtenáři využili možnost nechat si knihy dovézt domů.
Tuto službu naše knihovna nabídla v období od 15. října do 3. prosince a bylo
provedeno 27 rozvozů knih.
Obec Starý Kolín vynaložila na provoz knihovny v roce 2020 celkovou částku ve
výši 124.564 Kč, ve které je zahrnuta i částka téměř 63,5 tisíce na doplnění
knižního fondu.
Roční čtenářské poplatky se nezvýšily a zůstávají 60 Kč za dospělého čtenáře a
30 Kč za čtenáře mladšího 15 let.
V roce 2020 jsme měli 106 registrovaných čtenářů, z toho 40 mladších 15 let.
Celkem se uskutečnilo 2138 výpůjček, ve
kterých

je

mimo

jiné

započítáno

1695

vypůjčených knih pro dospělé, 392 knih dětských
a časopis Čtyřlístek, který naše knihovna odebírá,
byl vypůjčen 49x.
V průběhu roku 2020 bylo zaevidováno 691
nových knih. Většina z nich byla koupena, ale poměrně velkou část téměř nových
knih se nám podařilo zajistit z Městské knihovny v Kutné Hoře, která svazky, které
měla vícekrát, poskytla zdarma obecním knihovnám. Bohužel příjem darovaných
knih od občanů jsme museli v tomto roce vzhledem k pandemii omezit.

Nejčastěji půjčované tituly roku 2020:
 beletrie pro dospělé – Karin Lednická: Šikmý kostel
 naučná pro dospělé – Aleš Palán: Raději zešílet v divočině – setkání
s šumavskými samotáři
 beletrie pro mládež – Kiera Cass: První
 naučná pro mládež – Philip Ardagh: Lidské tělo

K nejoblíbenějším autorům knih pro dospělé patřili v roce 2020 Karin Lednická,
František Niedl, Alena Mornštajnová, Hana Marie Körnerová, Petra Dvořáková,
Anne Jacobsová, Kiera Cass, Klára Janečková, Táňa Keleová-Vasilková, Vlastimil
Vondruška a Angela Marsons.

V knihách pro mládež do 15 let vede série Kiery Cass s názvy dílů Selekce, Elita
a První a následují Nejkrásnější pohádky pro princezny Walta Disneyho a kniha
Zuzany Pospíšilové Hasičské pohádky.
Přestože nám v roce 2020 působily nemalé problémy jak různá omezení kvůli
pandemii, ale také voda prosakující do knihovny z vyššího patra budovy, ve které
sídlíme, věříme, že čtenáři zůstanou Obecní knihovně Starý Kolín příznivě
nakloněni, využijí v době uzavření knihovny možnost objednávky knih přes telefon
či e-mail a dovážku do domu a budou se s námi těšit na otevření knihovny.

