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Statistika 
Děkujeme všem knihovníkům za spolupráci při vyplňování statistických výkazů. 
Podle porovnatelných statistických údajů byl sestaven žebříček pěti nejúspěšnějších 
knihoven okresu Náchod (prvních pět ze všech šedesáti neprofesionálních knihoven 
v okresu). 
Dále byl sestaven žebříček nejúspěšnějších knihoven střediska Náchod (celkem 22 
neprofesionálních knihoven), viz příloha. 
 
Co nás čeká v nejbližší době/v roce 2016 
Duben – rozvoz knih (po telefonické domluvě), 
 – 6. 4. seminář Duševní vlastnictví (pořádá Knihovna Egona Hostovského 
v Hronově). 
Květen – 17. 5. seminář o audioknihách. 
Říjen – exkurze knihovníků. 
V průběhu roku – revize fondu: Heřmánkovice, Jetřichov, Kramolna, Křinice, Martínkovice, 

Otovice (po předchozí telefonické domluvě) 
Setkání knihovníků venkovských knihoven Co venkovské knihovny umějí a mohou. Tento 
seminář podporuje vzájemné poznávání pracovníků knihoven z celé republiky. 
Neprofesionální knihovníci tu mají příležitost k navázání konkrétní spolupráce, výměně 
zkušeností, seznámení s novými trendy v knihovnictví a SKIP, vše vhodně doplněné 
poznáváním tradic a krás naší země. Horní Lideč - Zlínský kraj, Čtvrtek 15.09.2016 do 
sobota 17.09.2016. 
Všichni knihovních mají možnost využívat nabídku kurzů pořádaných Studijní a vědeckou 
knihovnou v Hradci Králové (seznam nabízených kurzů byl zaslán v březnu). 
Připravované akce pro knihovníky pořádané Městskou knihovnou v Náchodě naleznete 
na webových stránkách proknihovny.mknachod.cz. 
 
Financování nákupu knih do výměnného fondu 
Nákup knih, které rozvážíme do neprofesionálních knih je z velké části financován z dotace 
Královéhradeckého kraje. Protože finance z kraje na nákup knih nemáme v dostačující 
míře, žádáme každoročně zřizovatele obecních knihoven o finanční dar určený na nákup 
knih do výměnného fondu.  
Na rok 2016 již přispěly obce Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Nový Hrádek, 
Heřmánkovice, Jetřichov, Martínkovice, Otovice, Šonov. Prosíme knihovníky těchto obcí, 
aby poděkovali svým zřizovatelům za podporu a finanční příspěvek. 
Na rok 2016 ještě nepřispěly obce: Studnice, Vysokov, Adršpach, Hejtmánkovice, Hynčice, 
Křinice, Říkov, Stárkov, Žďárky . Prosíme knihovníky těchto obcí, aby svým starostům a 
případně zastupitelstvu osvětlili výhody systému půjčování výměnných fondů, 
připomenuli jim, že by bylo dobré se také finančně zapojit. 
Obce Hořičky a Chvalkovice nepřispívají, protože dávají hodně peněz na nákup knih do 
vlastních fondů. 
 

proknihovny.mknachod.cz


Centrální adresář knihoven 
Národní knihovna buduje nový adresář knihoven, kde budou zapsány podstatné 
informace o všech knihovnách v ČR (kontakt na knihovnu, otevírací doba knihovny, 
poskytované služby atd.). 
Do konce června 2016 budou do adresáře vloženy aktuální informace o knihovnách na 
náchodsku, do té doby budou kontaktováni všichni knihovníci neprofesionálních knihoven, 
aby ověřili správnost údajů o své knihovně v adresáři knihoven. 
 
Knižní novinky 
Každý knihovník by měl být odborník na knihy, měl by vědět o tom co je zrovna v módě 
číst, měl by vědět o trendech v literatuře pro dospělé i pro děti a mládež. Níže proto 
uvádíme několik zdrojů, ze kterých lze čerpat informace o nejen nových knihách.  

Knižní seznamy: www.mknachod.cz → katalog → seznamy → novinky 

www.cbdb.cz – Československá bibliografická databáze 
www.ceske-knizni-novinky.cz 
www.databazeknih.cz 
www.sckn.cz – Svaz českých knihkupců a nakladatelů 

Internetová knihkupectví: www.martinus.cz 
 www.kosmas.cz 
 www.neoluxor.cz 

Rozhlas: pořad Knížky Plus 
Televize: pořad U zavěšené knihy 
  
Dění v knihovnách 
Vysokov – knihovna získala nové regály: www.mt-nabytek.cz/pomahame/1053-chcete-
mit-letos-hezci-knihovnu-napiste-si-o-nabytek--jako-ctenari-ve-vysokove-kde-uz-maji-
krasne-nove-regaly.htm 
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Nejúspěšnější neprofesionální knihovny roku 2015 – středisko Náchod 

 
Procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel obce 

 
 
Počet výpůjček na jednoho obyvatele obce 

 

 

Počet výpůjček na jednoho registrovaného čtenáře 

 

 

Celkový počet návštěvníků 

 

 

Počet návštěv na jednoho obyvatele obce  

 


