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Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí v prvním 

pololetí roku 2014 

 

Knihovna je veřejným místem, kam si chodíme nejen půjčovat knihy a 

časopisy, ale kde se setkáváme s dalšími čtenáři, kamarády. Povídáme si 

s knihovníky a žádáme je o radu. Necháváme si doporučovat knihy, 

rezervujeme ty nejžádanější, využíváme internet, vzděláváme se.  

Městská knihovna ve Frýdlantu plní funkci základní knihovny, poskytuje 

veřejné knihovnické a informační služby ve městě Frýdlant nad Ostravicí 

všem bez rozdílu. Od roku 2002 patří mezi knihovny pověřené výkonem 

regionálních funkcí. V této souvislosti spolupracuje jak s krajskou 

knihovnou, tak i s knihovnami v okruhu své působnosti, pro které zajišťuje 

knihovnické a informační služby. Jde o obce  Bílá, Čeladná, Janovice, 

Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry.  

 

Knihovna se prezentuje na webových stránkách www.knihovnafrydlant.cz, 

které získaly novou grafiku. Byly nově zřízeny kontakty na jednotlivé 

pracovníky. 

 

Knihovna (nejen) pro děti 

Pro děti a mládež bylo v prvním pololetí v prostorách knihovny uspořádáno 

72 literárních a vzdělávacích besed a knihovnických lekcí, jichž se 

zúčastnilo celkem 1261 dětí. Nejvíce akcí bylo realizováno ve spolupráci 

s mateřskými a základními školami ve městě. Lekce a besedy jsou 

uzpůsobeny dle potřeb jednotlivých tříd.  

V únoru se knihovna se zapojila do celorepublikového projektu „Celé 

Česko čte dětem“ -  proběhlo čtení před spaním pro děti z MŠ Janáčkova.  

Březen je každoročně zaměřen na akci BMČ (Březen-měsíc čtenářů). 

Letošním mottem byl „Hrabalovský rok v knihovnách“. V souvislosti 

s touto akcí bylo pro čtenáře vyhlášeno několik akcí a výhod, včetně 

využívání zdarma online kurzu rychločtení v knihovně – projekt 

Rozečtise.cz. Za přispění Městského úřadu mohla být v rámci Národního 

týdne trénování paměti uspořádána přednáška právě o možnostech 

trénování paměti pro širokou veřejnost.  
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V dubnu proběhla ve spolupráci se ZŠ Komenského za značného ohlasu 

dětských čtenářů první „Noc s Andersenem“, které se zúčastnilo 20 dětí ze 

3. tříd. 

Mezi tradiční akce, jež knihovna pořádá patří Pasování prvňáčků na 

čtenáře a také soutěž o Čtenáře roku.  

Knihovna pravidelně připravuje propagaci knih formou výstavek různých 

žánrových skupin literatury – připojila se rovněž k „Světovému dni knihy a 

autorských práv“. 

Společně se základními školami (T.G.M. i Komenského) a také gymnáziem 

BMA byla vyhlášena soutěž o logo knihovny, do které se zapojilo více než 

160 žáků a studentů. Vyhlášení vítězů společně s výstavou všech prací 

proběhne během října v nových prostorách knihovny. 

 

Všechny činnosti spojené s kulturní a vzdělávací činností jsou z hlediska 

výchovy budoucího čtenáře velmi podstatné. Díky realizovaným akcím se 

uživatelé seznamují jak s knihami, tak s činností knihovny, což je velmi 

důležité pro získávání nových čtenářů a pro rozvoj čtenářství vůbec. 

 

V budoucnu chce knihovna více zacílit na seniorskou populaci, chce 

nabídnout počítačové kurzy, kurzy trénování paměti, cestopisné besedy a 

různorodé druhy přednášek. 

 

Internet v knihovně 

Knihovna je místem veřejného internetu, kde je možnost využití práce na 

počítači, tisk i kopírování dokumentů. Počítačové stanice jsou pouze tři, 

v budoucnu by měl počet stoupnout na pět počítačů připojených k síti 

internet. 

 

Knihovna v číslech 

Knihovna zaznamenala za 1. pololetí roku 2014 ve srovnání s 1. pololetím 

loňského roku podobný počet registrovaných čtenářů, a to 942. Počet 

návštěvníků byl 9 528, počet celkových výpůjček (knihy i periodika) 

32 902.  
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V první polovině roku bylo nakoupeno 275 knih, zpracováno bylo 467 

svazků. Počet nakoupených a zpracovaných knih se liší, neboť tento údaj 

zahrnuje i svazky získané jiným způsobem, a to např. prostřednictvím darů 

či náhrad za ztracené knihy. 

Rovněž se knihovna zapojila do projektu Ministerstva kultury „Česká 

knihovna“, podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české 

literatury.  

Městská knihovna rovněž poskytuje i tzv. meziknihovní výpůjční službu 

(MVS) – uživatelé si mohou prostřednictvím této služby vypůjčit jakoukoliv 

knihu z jakékoliv knihovny, ve které je k dispozici. 

 

VÝPŮJČKY  

druh počet 

Naučná literatura pro dospělé 4 360 

Beletrie pro dospělé  

18 

784 

Celkem 

23 

144 

    

Naučná literatura pro mládež 910 

Beletrie pro mládež 5 110 

Celkem 6 020 

    

Počet výpůjček periodik 3 738 

    

Výpůjčky celkem 

32 

902 

  

ČTENÁŘI  

Registrovaní čtenáři 942 

z toho do 15 let 271 

  

NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY  

  9 528 
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Nejžádanější knihy 

Mezi dospělými se v první polovině roku nejvíce půjčovaly knihy Simony 

Monyové, Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkové, žádané jsou knihy od Jo 

Nesba i Stiega Larssona. Poptávka je i po Vlastimilu Vondruškovi, či knize 

Druhý život Marýny G. Od Vladimíry Klimecké. 

Mezi dětmi jednoznačně vítězí Deník malého poseroutky Jeffa Kinneyho 

nebo Deník mimoňky od Rachel Renéée Russellové. Žádané jsou komiksy 

pro děti, či knihy od Thomase Breziny.  

 

Poradenská a metodická činnost 

V rámci výkonu regionálních funkcí městská knihovna obsluhuje 7 

knihoven v okolních obcích. Z dotace poskytnuté Moravskoslezský krajem 

bylo nakoupeno 190 svazků. Z dotací poskytnutých jednotlivými obcemi 

bylo nakoupeno 562. V první polovině roku bylo rozvezeno do příslušných 

knihoven 37 souborů o celkovém rozsahu 782 svazků.  

 

Ostatní činnost 

V měsíci červnu se podařilo snížit náklady vynaložené na zasílání sms 

čtenářům (upomínky, rezervace apod.). Nový ceník bude v platnosti 

zároveň s přestěhováním knihovny do nových prostor. V budoucnu se 

počítá, že se čtenářům budou zasílat i tzv. předupomínky, které vyjdou 

vstříc uživatelům tím, že je budou předem informovat o včasném vrácení 

dokumentů. 
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