
 

Výroční zpráva 

Obecní knihovny Starý Kolín 

za rok 2022 

 

 

„Každá kniha má duši – duši toho, kdo ji psal, a duši těch, kdo ji 
četli a snili s ní.“ 

Carlos Ruiz Zafón – z knihy Andělská hra 

 

 

Vážení zastupitelé obce, milé čtenářky a milí čtenáři, 

předkládáme vám Výroční zprávu o činnosti obecní knihovny za rok 2022. 

Statistické údaje knihovny za rok 2022: 

- knihovna byla otevřena 43 čtvrtků 

- registrovaných čtenářů 168, z toho 63 čtenářů mladších 15 let 

- knihovnu v průběhu celého roku navštívilo 825 návštěvníků (ať již čtenářů, tak i 

nečtenářů, kteří se přišli pouze informovat nebo prohlédnout knihovnu) 

- online katalog na webových stránkách navštívilo 257 čtenářů 

- uskutečnilo se 2 597 výpůjček, ve kterých je započítáno 2 112 vypůjčených knih pro 

dospělé, 415 knih dětských a 70x byl vypůjčen časopis Čtyřlístek 

- v rámci MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo z Kutné Hory zapůjčeno 104 knih 

- bylo zaevidováno 442 nových knih, žádná kniha nebyla odepsána z důvodu poškození 

nebo ztráty, avšak opět začátkem roku 2023 budeme nuceny vyzvat několik čtenářů 

k vrácení knih z důvodu dlouhé výpůjční lhůty 

- roční čtenářské poplatky se nezvýšily a zůstávají i nadále ve výši 60 Kč za dospělého 

čtenáře a 30 Kč za čtenáře mladšího 15 let 

- obec na provoz knihovny vynaložila celkovou částku 196 513 Kč, ve které je zahrnuta 

částka na doplnění knižního fondu, avšak hlavně zvyšující se náklady na energie při 

provozu knihovny 

- knihovna měla k 31. 12. 2022 celkem 3 578 svazků, z toho naučná literatura 421 titulů, 

tzv. krásná literatura 3 157 titulů 



Nejčastěji půjčované tituly roku 2022: 

knihy pro mládež: Zdeněk Miler – Krtek a hodiny 

Dana Veselá – Neposedné vajíčko 

naučná pro dospělé: Richard Händl – Šedé eminence v české historii 

beletrie pro dospělé: Hana Radulić – Esterčini otcové 

   Martina Viktorie Kopecká – Deník farářky 

   Jitka Ludvíková – Vánoční případ 

   Jitka Ludvíková – Propast 

   Julie Caplin – Kavárna v Kodani 

 

Mezi oblíbenými autory pro dospělé se i v roce 2022 zařadili Vlastimil Vondruška, František 

Niedl, Hana Marie Körnerová, Anne Jacobsová, Táňa Keleová-Vasilková, ale objevila se i nová 

jména, např. Štěpán Javůrek, Lenka Chalupová, Corina Bomann, Jakuba Katalpa, Shari 

Lapena. 

V uplynulém roce 2022 byly pořízeny do knihovny nové zajímavé tituly. Jak je shora uvedeno, 

přibylo do knižního fondu 442 nových knih. Namátkou vybíráme pro dospělé čtenáře: 

Anne Jacobs – Ateliér Rosen: Modistky z Tržní uličky 

Vlastimil Vondruška – Lucemburská epopej I: Král cizinec (1309 – 1333) 

Martin Moravec a Josef Mareš – Josef Mareš: moje případy z 1. oddělení 

Karin Lednická – Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie 

Jitka Ludvíková – Poslední pozdrav 

Robert Bryndza – Osudné svědectví 

Barbara Erskine – Spřádači snů 

Julie Caplin – Hrad ve Skotsku 

Kateřina Tučková – Bílá voda 

 

 

 

 

 



Na webových stránkách obce je pod odkazem na obecní knihovnu i online katalog, kde můžete 

vyhledávat další knihy, které máme v knižním fondu. 

Současně upozorňujeme, že kromě informací na webu obce jsme ve spolupráci s oddělením 

regionálních služeb Městské knihovny Kutná Hora zřídily novou stránku knihovny na adrese 

https://starykolin.knihovna.cz/ 

V roce 2022 se uskutečnila dvě setkání zástupců obcí a knihovníků, kterých jsme se 

zúčastnily. Tato setkání se konala 28. 6. 2022 a 11. 11. 2022 již v nové budově Městské 

knihovny Kutná Hora, která se z budovy v Husově ulici přestěhovala do bývalé školy Na 

Náměti. Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny Kutná Hora, nás provedla 

novými prostorami knihovny, seznámila nás s průběhem rekonstrukce budovy a chodem všech 

oddělení. Tato budova je přístupná i pro neregistrované čtenáře, v přízemí se nachází kavárna 

a rozhodně stojí za návštěvu.  

A zde se můžete podívat, jak vypadala budova před rekonstrukcí, a jak vypadá nyní, kdy byla 

tato historická památka adaptována.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie zdroj: https://www.studio-d4z.cz/rekonstrukce/knihovna-kutna-hora/ 

https://starykolin.knihovna.cz/


 

V roce 2022 si přišly naši knihovnu prohlédnout dne 16. 5. 2022 děti z 2. třídy Základní školy 

a poté „Berušky“ z 1. třídy Mateřské školy a dne 17. 6. 2022 navštívila naši knihovnu „Koťátka“ 

z 2. třídy a „Sluníčka“ z 3. třídy Mateřské školy. 

 

Velký úspěch již tradičně měla Adventní dílnička konaná 

v sobotu 3. 12. 2022, ve které se vystřídalo cca 25 dětí, 

se kterými jsme vyráběly stromečky a sněhuláky. 

 

 

 

V roce 2022 jsme dvakrát využily vyhlášené dotační programy. Jedním z nich byl projekt 

Bookstart neboli S knížkou do života a pro knihovnu získaly dárkové sady obsahující papírovou 

složku projektu, knížku – leporelo pro děťátko, speciálně vydanou metodickou publikaci pro 

počáteční čtení rodičů s dětmi, seznam doporučené literatury pro předškolní děti. Cílem 

projektu je informovat rodiče o možnostech a potřebě společného čtení s dětmi, a to prakticky 

od jejich narození.  

Současně sdělujeme, že od roku 2022 se naše knihovna ve Starém Kolíně stala kolektivním 

členem organizace SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků), aby se naše 

knihovna mohla zapojit do podobných projektů jako S knížkou do života.  

Upozorňujeme, že stále nabízíme starším občanům dovoz knih domů. Taktéž vám knihy 

dovezeme i v případě, že nechcete navštívit knihovnu v době šířících se respiračních 

onemocnění (samozřejmě použijeme respirátory). Stačí napsat na naši e-mailovou adresu 

knihovna@starykolin.eu nebo zavolat na tel. 737349708.  

Děkujeme všem čtenářům a podporovatelům knihovny za zájem o knihy a čtení a těšíme se 

na setkávání s vámi v obecní knihovně. 

 

 

knihovnice Eva a Zdenka 

 

zprávu vyhotovila dne 23. 1. 2023 Eva Veselá 

mailto:knihovna@starykolin.eu

