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Statistika za rok 2015 
V letošním roce se na vykazování nic nemění, pole výkazu jsou stejná jako v minulém roce. Ve 
výkazu je potřeba vyplnit co největší množství údajů. Oddíly VII. a VIII. (příjmy a výdaje) pomůže 
vyplnit účetní obce (zřizovatele knihovny). Pokud knihovna pořádala kulturní či vzdělávací akce, 
je třeba k výkazu připojit i stručný komentář o činnosti knihovny (seznam akcí s krátkým 
popisem). 
Formulář výkazu byl knihovnám předán ve třech kopiích, po vyplnění zůstane jeden v obecní 
knihovně, jeden odevzdá knihovník zřizovateli knihovny a jeden výkaz zašle na adresu Městské 
knihovny v Náchodě co nejdříve, nejpozději do 21. 1. 2016. 

 
Podpora Královéhradeckým krajem - cedule 
Knihovníkům byla předána cedule o podpoře knihoven v rámci regionálních funkcí. 
Zastupitelstvo obce či veřejnost často neví, že knihovna je finančně podporována 
Královéhradeckým krajem prostřednictvím nakoupených výměnných fondů či metodickou 
pomocí městských knihoven. Proto je potřeba tuto ceduli umístit na viditelné místo v každé 
obecní knihovně. 

 
Aktuální informace 
Knihovnický kurz 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plánuje na rok 2016 otevřít knihovnický kurz 
určený všem zájemcům (profesionálním i neprofesionálním knihovníkům. Prozatím se zjišťuje 
předběžný zájem. Více informací podají pracovníci MK Náchod. 

Tabulka doporučené maturitní četby  

Tato tabulka je graficky zpracovaný seznam knih, které by měli studenti přečíst k maturitní 
zkoušce (nejčastěji vyskytující se knihy v seznamech různých středních škol). Tabulku obdržela 
každá obecní knihovna, tabulku je možné si vyvěsit v knihovně či nakopírovat a rozdat čtenářům. 
Knihkupectví Martinus (www.martinus.cz) nabízí k prodeji i formát A1 za 199 Kč. 
 
Nejlepší knihy dětem 
Na webových stránkách www.nejlepsiknihydetem.cz naleznete katalog nově vydaných českých 
knih pro děti a mládež, který má pomoci knihovníkům či učitelům v orientaci v současně 
vydávané literatuře pro tuto skupinu čtenářů. 
 
Zdroj lekcí a besed pro ZŠ a SŠ 
Webové stránky metodika.knihovna.cz osahují asi 150 kompletně zpracovaných lekcí a besed, 
které pocházejí od knihovníků různých knihoven. Tyto metodické materiály jsou volně přístupné 
ke stažení a použití v knihovnách. 
 
Projekt Čtení pomáhá 
Jeho cílem je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá rozdělí 
každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští 
čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 
padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. 
Více informací na: www.ctenipomaha.cz. Na tomto projektu může knihovna pracovat se školou, 
čtenářským kroužkem apod. 

 

http://www.martinus.cz/
http://www.nejlepsiknihydetem.cz/
metodika.knihovna.cz
http://www.ctenipomaha.cz/


Akce v roce 2016 
Březen, měsíc čtenářů – v soutěži čtenář roku budou soutěžit čtenářské třídy, je samozřejmě 
možné ocenit i nejlepšího čtenáře knihovny, nejlepší čtenářskou rodinu apod. 
Noc s Andersenem – hlavním tématem bude pohádka Malá mořská víla, která bude slavit výročí 
napsání. Témata Noci s Andersenem si však knihovny mohou zvolit i jiná, podle svého uvážení. 
Týden knihoven se uskuteční 3. – 10. 10. 2016. 

 
Aktuality z knihoven 
Vysokov 
Knihovna získala od společnosti Exiteria a. s. nové regály na knihy. Knihovna pořádá vánoční 
dílnu pro děti a také posezení u stromečku s vánočním čajem a cukrovím. V knihovně se 
pravidelně schází kroužek Šikovné ručičky, společně s paní knihovnicí tvoří např. vánoční přání, 
která pak roznášejí do každého domu v obci. 
 
Kramolna 
V knihovně proběhla tradiční Předvánoční výstava, kterou připravila paní knihovnice Zelená. 
V  průběhu Března, měsíce čtenářů navštěvují knihovnu děti z MŠ. 
 
Trubějov 
Zřizovatel knihovny, obec Kramolna, údajně uvažuje o rekonstrukci budovy, ve které knihovna 
sídlí. 
 
Heřmánkovice 
Knihovnice má pro školní děti připravený celoroční program informační gramotnosti. Dále 
spolupracuje s MŠ, s dětmi např. peče cukroví, vyrábí adventní věnce apod. Knihovna se 
zapojuje do celostátní akce Noc s Andersenem a také předává Knížky pro prvňáčka. 
 
Martínkovice 
V obci působí velké množství spolků, které zajišťují bohatý kulturní a vzdělávací program. 
Knihovna se tedy zaměřuje především na svou hlavní činnost, půjčování knih. 
 
Chvalkovice 
Paní knihovnice má pro dětské čtenáře připravený úkol na každý měsíc, s dětmi v knihovně 
vyrábí např. vánoční ozdoby. Knihovna se zapojuje do celostátní akce Noc s Andersenem a také 
předává Knížky pro prvňáčka. 
 
Křinice 
Knihovna byla přestěhována z nevyhovujících prostor v zasedací místnosti obecního úřadu 
do samostatné místnosti v nově rekonstruované budově bývalé školy. 
 
Česká Čermná 
V knihovně proběhla beseda pro děti ze ZŠ, pracovnice MK Náchod představily dětem různé 
knihy, které si v knihovně mohou vypůjčit. 
 
Šonov 
Pro děti z MŠ připravuje paní knihovnice program zaměřený na knihy. Knihovna spolu 
s obecním úřadem vydala kuchařku receptů, které byly posbírány při „soutěži“ hodnocení 
dobrot přinesených do knihovny. 


