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Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí v roce 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. Pro uživatele poskytuje 

také wi-fi připojení k internetu. 

 

Knihovna (nejen) pro děti 

Pro děti a mládež bylo v prostorách knihovny uspořádáno 140 literárních a vzdělávacích 

besed a knihovnických lekcí, jichž se zúčastnilo celkem 1818 dětí a 5 kulturních akcí, jichž se 

zúčastnilo 376 návštěvníků. Nejvíce akcí bylo realizováno ve spolupráci s mateřskými a 

základními školami ve městě. Jde o „Výchovný cyklus pro děti předškolního věku“ pro MŠ 

Janáčkova, Smetanova, Happy Day, MŠ v Pržně. Knihovnické lekce jsou určeny pro žáky  

1.-9. tříd základních škol T.G.Masaryka a Komenského. Lekce a besedy jsou uzpůsobeny dle 

potřeb jednotlivých tříd. Proběhla i návštěva knihovny klienty sociálně-terapeutických dílen.  

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.  

V letních měsících knihovna připravila letní mozkocvičnu a herní den v knihovně. Do 

knihovny byly zakoupeny deskové hry, které se budou následně i půjčovat zaregistrovaným 

uživatelům domů. 

V říjnu se knihovna tradičně zapojila do celorepublikové akce „Týden knihoven“, ve kterém 

poskytla svým čtenářům řadu výhod, včetně amnestie na poplatky a registrace nových 

čtenářů zdarma. Mezi tradiční akce, jež knihovna pořádá patří Pasování prvňáčků na čtenáře 

a také soutěž o Čtenáře roku.  

Byla realizována vánoční dílna především pro děti, na které si mohly vyrobit vánoční ozdoby 

a přáníčka. 

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. Uživatelé mohou také využívat wi-fi 

připojení zdarma. 

 

Knihovna v číslech 

Knihovna zaznamenala v roce 2014 podobný počet registrovaných čtenářů, a to 1 165. Počet 

návštěvníků činil 24 268, počet celkových výpůjček (knihy i periodika) 61 762.  
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Bylo nakoupeno 331 knih, zpracováno bylo 709 svazků do fondu Městské knihovny. 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 8224 

Beletrie pro dospělé  36793 

Celkem 45017 

    

Naučná literatura pro mládež 1628 

Beletrie pro mládež 8302 

Celkem 9930 

    

Počet výpůjček periodik 6815 

    

Výpůjčky celkem 61762 

  

ČTENÁŘI  

Registrovaní čtenáři 1165 

z toho do 15 let 355 

  

NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY  

  24268 
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Nejžádanější knihy 

Mezi dospělými se 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 331 svazků. Z dotací 

poskytnutých jednotlivými obcemi bylo nakoupeno 1207 svazků. Knihovna plní pro knihovny 

kraji funkci poradenskou a konzultační. Knihovny se zapojily do benchmarkingu knihoven 

(měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně, vyhodnocování výkonu a 

kvality činnosti knihoven).   

 

Zajímavosti z knihovny  

V srpnu knihovna vyzvala své uživatele, aby pomohli přestěhovat knihovnu tím způsobem, že 

si vypůjčí na dobu stěhování co nejvíce knih. Na konci srpna a v září se knihovna stěhovala do 

nových prostor. Pomoc poskytli studenti obou základních škol, vytvořili dlouhý živý řetěz a 

pomohli tak přestěhovat část fondu. Nové prostory jsou sice menší a část fondu musí být ve 

skladu, který není přístupný veřejnosti, na druhou stranu je však knihovna přístupnější všem, 

vzhledem k tomu, že je umístěna v přízemí.   

Na závěr jedna malá zajímavost: náš nejmladší zaregistrovaný „čtenář“ je ve věku 3 let, 

nejstarší čtenář ve věku 92 let. 

 

V knihovně na viděnou se těší vaše knihovnice! 


