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ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY FRÝDLANT N. O. 

ZA ROK 2017 
              

Knihovna plní funkci městské 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 na základě 

uzavření písemných smluv s příslušnými obecními úřady 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 jsou dle 

potřeby aktualizovány a také v denících a na regionálních poradách a pro veřejnost také na 

facebooku. Pro uživatele knihovna poskytuje kromě pevného také wi-fi připojení k internetu.  

 

STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ 

Dle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 

2017 zajištěn sběr dat pro statistiku knihovnických činností KULT (MK) 12-01. Data byla 

vložena do sběrného programu NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro 

kulturu). Knihovna svou činnost a činnost výše uvedených knihoven dále rozebírala v 

komentářích ke statistickému výkazu. V praxi knihovna Frýdlant provedla sběr dat ze všech 

knihoven (Bílá, Čeladná, Janovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry) a zpracovala  pro 

ně  tiskopis KULT (MK) 12-01,  dále je poskytla do sběrných programů. Statistické výsledky 

slouží jako výchozí podklady pro zpracování výkonů knihoven hlediska Standardů VKIS, jsou 

dlouhodobě sledovány a vyhodnocovány. 

V knihovně je plně automatizovaný výpůjční systém, čtenáři si vyhledávají knihy přes on-line 

katalog. Knihy byly odborně knihovnicky zpracovávány v knihovnickém systému Clavius. 

V programu Clavius se zpracovávají statistiky, slouží navíc ke zkvalitnění služeb čtenářům 

(zasílání informačních sms, náhled do čtenářského konta odkudkoliv apod.), usnadňuje 

posílání dat do SKAT ČR (souborný katalog), komunikaci s bázemi Národní knihovny v Praze. 

Do roku 2020 však skončí podpora AKS Clavius a bude potřeba ho nahradit jiným systémem 

(nastupujícím systémem firmy Lanius po Claviu je systém Tritius). 
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Míra využití knihovny a fyzická návštěvnost se udržuje nadále na velmi vysoké úrovni. 

Knihovna je vyhledávaným místem pro studium, kulturní vyžití, vzdělání i využití internetu (5 

počítače s připojením, 2 na on-line katalog), poskytuje wi-fi připojení, je vyhledávána jako 

místo pro aktivní trávení času a poznání.  

 

VÝPŮJČNÍ ČINNOST 

Knihovna je plně automatizována, používá on-line katalog pro vyhledávání, rezervace i 

prolongace dokumentů. Dokumenty jsou zpracovávány v knihovnickém systému Clavius. Ze 

všech knihovnických činností se zpracovává statistika (roční výkazy o činnosti knihovny pro 

Ministerstvo kultury ČR, komentáře pro MSVK Ostrava, pro NIPOS, pro město Frýdlant n.O., 

pro obecní úřady v působnosti knihoven regionu). 

Knihovna zaznamenala v roce 2017 ve srovnání s loňským rokem mírný nárůst 

registrovaných čtenářů, a to 1209 (v roce 2016 to bylo 1060 reg. čtenářů). Celkový počet 

návštěvníků knihovny mírně klesl na 28 271, z nichž je fyzických návštěv v knihovně 25 306 a 

2 965 návštěvníků on-line služeb. Ukazatelé výpůjční činnosti se pohybují přibližně na úrovni 

několika posledních let, mají mírně klesající tendenci. Počet celkových výpůjček (knihy i 

periodika) činí 56 208.  

Na 1 registrovaného čtenáře připadne 47 výpůjček. Celorepublikový průměr výpůjček činí 

přibližně 45.  Počet výpůjček na 1 obyvatele (z počtu obyvatel Frýdlantu 10 074) činí 5,57. 

V roce 2017 bylo vyřízeno 628 rezervací dokumentů. V knihovně je veřejný internet, který je 

využíván nejen čtenáři, ale také uživateli, kteří nejsou registrovanými čtenáři.  Zaevidovali 

jsme 1 594 návštěvníků využívajících internet v knihovně. Navíc je využíváno wi-fi připojení 

zdarma. Závěrem lze říci, že zájem o půjčování knih v našem městě je stále na velmi dobré 

úrovni a knihovna zajišťuje plně funkci kulturně vzdělávacího centra.1 

 
1 Pro knihovny regionu je zvlášť vypracován „Roční výkaz o činnosti střediska Frýdlant nad Ostravicí“, který je 

přílohou tohoto dokumentu.  
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Tab. 1 Výpůjčky, čtenáři a návštěvníci knihovny v číslech 

VÝPŮJČKY   

druh počet % z celku 

Naučná literatura pro dospělé 5 994 10,7 

Beletrie pro dospělé  28 063 49,9 

Naučná literatura pro mládež 2 306 4,1 

Beletrie pro mládež 11 880 21,1 

Celkem 48 243 85,8 

     

Počet výpůjček periodik 7 965 14,1 

 Ostatní dokumenty (deskové hry)           66                0,1 

Výpůjčky celkem 56 274 100 

   

ČTENÁŘI   

Registrovaní čtenáři 1 209  

z toho do 15 let 313  

   

NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY   

  28 271  

 

Tab. 2 Srovnání výpůjční činnosti roku 2016 a 2017 

Porovnání výpůjční činnosti    

Rok 2016 2017 Rozdíl 

Výpůjčky 60 375 56 208 - 4 167 

Čtenáři 1 060 1 209 + 149 

z toho do 15 let 256 313 + 57 

Návštěvníci 30 267 28 271 - 1 996 

 

Tab. 3 Průměrné výpůjčky 

na 1 registrovaného čtenáře  47,0 

na 1 obyvatele  5,57 

na 1 návštěvníka  2,58 
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DOPLŇOVÁNÍ, AKTUALIZACE A REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU 

V roce 2017 bylo pro celý region včetně Frýdlantu nakoupeno 2027 knih v hodnotě 393 272,- 

Kč, odborně knihovnicky a technicky zpracováno bylo 2572 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 ve Frýdlantu a knihovna na Ostravici zapojila do projektu Ministerstva 

kultury „Česká knihovna“, podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české 

literatury.2  

Tab. 4 Nové knihy 

  počet svazků v Kč 

Knihovna Frýdlant n.O. (z dotace města) 505 100 366,- 

Knihovny regionu (z dotací obcí) 809 162 013,- 

Výměnné soubory (krajská dotace) 455 96 426,- 

Dary a náhrady, „Česká knihovna“ 545          - 

Celkem 2 572  393 272,- 
 

Tab. 5 Akvizice - porovnání let 2016 a 2017 

  Zpracováno svazků v Kč 

2016 2 098 361 859,- 

2017 2 027 393 272,- 

 

  2016 2017 

  počet v Kč počet v Kč 

Nové svazky FnO (dotace města) 505 95 239,- 505 100 366,- 

Nové svazky z krajské dotace na RF 438 86 419,- 455 96 426,- 

Nové svazky z dotací obcí 931 180 201,- 809 162 013,- 

 

Částka na nákup knihovního fondu pro knihovnu ve Frýdlantu je dlouhodobě nízká (ve 

srovnání s celorepublikovým průměrem), což má za následek malou obnovu knihovního 

fondu a s tím související zhoršení služeb pro uživatele knihovny z hlediska nákupu nových 

dokumentů (je zaznamenán mírný pokles v půjčování beletristické literatury).  

 

 
2 Podrobně vypracovaná tabulka všech knihoven v regionu je přílohou tohoto dokumentu, „Roční výkaz o 
činnosti střediska Frýdlant nad Ostravicí“. 
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Tab. 6 Odpisy dokumentů 

Knihovna svazky 

Staré Hamry 53 

Frýdlant n.O. 4 022 

 

V roce 2017 bylo odepsáno a vyřazeno celkem 4 022 svazků knih z fondu Městské knihovny 

Frýdlant n.O.  především z důvodu zastarání, ztráty či poškození dokumentů. Byla provedena 

zákonná revize fondu, při které byly tyto zastaralé dokumenty odepsány. 

 

Tab. 7 Region – výměnné soubory 

Knihovna nové soubory svazky převedené soubory svazky 

Bílá 3 61 11 225 

Čeladná 3 73 12 279 

Janovice 3 62 11 210 

Ostravice 3 71 10 237 

Pržno 3 65 17 376 

Pstruží 3 61 11 236 

Staré Hamry 3 62 10 206 

 

Tab. 8 Stav knihovního fondu 

  počet svazků tituly časopisů 

Knihovna Frýdlant n.O.  37 315  28 

Knihovny regionu  38 812  22 

Výměnné soubory 6 287 - 

Celkem  82 414  50 
 

Stav knihovního fondu Městské knihovny Frýdlant n.O. k 31. 12. 2017 činí 37 315 svazků. Ve 

volném výběru je pak k dispozici uživatelům 27 527 svazků, ostatní dokumenty jsou ve 

skladu. 

 

Nákup knihovního fondu z dotací obcí byl zajišťován pro knihovny: Bílá, Janovice, Ostravice, 

Pržno, Pstruží a Staré Hamry. 

Nákup knihovního fondu z krajské dotace pro výkon regionálních funkcí byl zajišťován všem 

výše uvedeným knihovnám, a navíc knihovně v Čeladné. 

Průměrná dotace z města na nákup knihovního fondu pro Knihovnu Frýdlant n.O. v přepočtu 

na 1 obyvatele činila 9,96 Kč. Oproti roku 2016 se tato dotace nepatrně zvýšila, stále však 
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nedosahuje ani průměru v ČR. Dle standardů MK ČR má být vynakládáno na nákup 

knihovního fondu 35-40 Kč na jednoho obyvatele. Dlouhodobě je knihovna ve Frýdlantu pod 

celorepublikovým průměrem, který činí 25-30 Kč na 1 obyvatele. 

Aktualizace knihovního fondu probíhá v knihovnách průběžně po celý rok. Jsou vyřazovány 

knihy opotřebované, tematicky zastaralé, jsou odepsány ztráty.  

Zákonné revize knihovního fondu proběhly v knihovně na Pstruží, bylo zrevidováno 855 

svazků knih a v knihovně ve Frýdlantě bylo zrevidováno 33 303 svazků knih.  

 

Městská knihovna rovněž poskytuje i tzv. meziknihovní výpůjční službu (MVS). Uživatelé si 

mohou prostřednictvím této služby vypůjčit jakýkoliv dokument z jakékoliv knihovny, ve 

které je k dispozici. V roce 2017 bylo z ostatních knihoven pro naše uživatele 

zprostředkováno vypůjčení 58 dokumentů, jiným knihovnám jsme zapůjčili 113 dokumentů. 

 

REGIONÁLNÍ FUNKCE (RF) 

Městská knihovna je pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě 

poskytováním regionálních funkcí určených knihovnám. Písemná smlouva o zabezpečení RF 

je uzavřena mezi Krajským úřadem a knihovnou, dále jsou uzavřeny písemné smlouvy 

s příslušnými obecními úřady obsluhovaných knihoven.  

Poskytováním RF se nadále zvyšuje kvalita činností obsluhovaných knihoven v regionu a 

rovněž se zlepšuje úroveň ve skladbě knihovních fondů.  

Pro výkon RF byla Krajským úřadem v Ostravě schválena dotace ve výši 302 000 Kč.  

Z této částky je hrazena mzda knihovnici pro výkon RF s pracovním úvazkem 0,498. Je hrazen 

nákup nových publikací, kancelářské potřeby, dovoz výměnných souborů, servis knihovního 

systému i účetního programu apod. dle závěrečného vyúčtování. 

Knihovna zajišťuje pro knihovny regionu kompletní služby, mimo výpůjčních. Realizuje výběr 

a nákup literatury, zpracování a aktualizace fondu, poradenskou a konzultační činnost, 

shromažďuje a zpracovává statistická data, zajišťuje vzdělávání a porady knihovníků, má na 

starosti všechny personální záležitosti, vede účetnictví a zpracování mezd, zpracovává 

závěrečné zprávy a vyúčtování včetně komentářů, připravuje podklady pro smlouvy včetně 

návrhu rozpočtu. Na výkonu RF se podílejí další zaměstnanci knihovny (účetní a ředitelka). 

Náplní RF je budování výměnného knižního fondu a jeho cirkulace mezi knihovnami. Stav 

fondu je uveden výše v této zprávě. 
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Mimo RF zajišťují financování knihoven regionu příslušné obecní úřady ze svých rozpočtů. 

PORADENSKÁ A METODICKÁ ČINNOST 

V rámci výkonu regionálních funkcí městská knihovna obsluhuje 7 knihoven v okolních 

obcích. Z dotace poskytnuté Moravskoslezský krajem bylo nakoupeno 455 svazků v celkové 

hodnotě 96 426,- Kč. Z dotací poskytnutých jednotlivými obcemi bylo nakoupeno 809 svazků 

v celkové hodnotě 162 013,- Kč. Za celý rok 2017 bylo rozvezeno do příslušných knihoven 

103 souborů o celkovém rozsahu 2 224 svazků. Průběžně se poskytovaly konzultace a 

realizovaly povinné metodické návštěvy, týkající se základní problematiky v knihovnách 

(knihovnická činnost, evidence, statistiky, ochrana osobních údajů, přijímání darů, nové 

smlouvy, zástupy, MVS, zajištění knihovnického materiálu, knihovní fondy, revize fondů (v 

roce 2017 byla provedena revize na Pstruží), rezervace, vyřazování dokumentů, stěhování 

knihoven, dovoz a odvoz cirkulačních výměnných souborů apod.). Jednání probíhala také se 

starosty o smlouvách o poskytování knihovnických služeb a připravovaných rozpočtech, či 

změnách v MěK. 

V listopadu byl uskutečněn aktiv pro knihovníky z regionu, který se započítává v rámci 

vzdělávání knihovníků. Řešily se problémy s výpůjčkami, revize fondu, hospodaření a 

rozpočet knihoven, vzdělávání knihovníků i webové stránky knihoven, propagace knihoven, 

benchmargink, nové knihovní systémy, povinná publicita, vyřazené dokumenty. Součástí byla 

také ukázková hodina besedy pro 1. třídy.  

 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST3
 

Pro děti a mládež bylo v prostorách knihovny uspořádáno 217 literárních a vzdělávacích 

besed a knihovnických lekcí, jichž se zúčastnilo celkem 2967 dětí. 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.  

 
3 Kulturní a vzdělávací akce knihoven regionu jsou v samostatné příloze „Příloha ke komentáři k ročnímu 
výkazu o knihovně“ 
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Dále bylo zaměstnanci knihovny uspořádáno dalších 21 vzdělávacích akcí – výuka na počítači 

a kurzy trénování paměti. Těchto vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 72 uživatelů. 

Kromě vzdělávacích akcí bylo uspořádáno 20 kulturních akcí, jichž se zúčastnilo 298 

návštěvníků.  

V únoru a březnu proběhl kurz trénování paměti a beseda „Největší tajemství Třetí říše“ 

s Milanem Zachem Kučerou. Knihovna uspořádala akci „Rande s knihou naslepo“. Proběhla 

jedna cestovatelská beseda „Na kole Afrikou“. 

Březen je každoročně zaměřen na akci BMČ (Březen-měsíc čtenářů). V souvislosti s touto akcí 

bylo pro čtenáře vyhlášeno několik akcí a výhod, včetně využívání zdarma online kurzu 

rychločtení v knihovně – projekt Rozečtise.cz. Knihovna se zapojila do celorepublikového 

projektu Husovy stopy. Byly zahájeny počítačové kurzy a v rámci Národního týdne trénování 

paměti byl uspořádán workshop „Mozkový jogging“ pro širokou veřejnost a také besedy o 

mnemotechnických pomůckách pro žáky ZŠ. Byl vyhlášen týden deskových her a akce „Relax 

s omalovánkami“. Byla uspořádána beseda s výtvarníkem Evženem Davidem a zábavný 

Kvízový večer pro veřejnost. Březen byl zakončen Nocí s Andersenem, které se zúčastnilo 26 

dětí z místních základních škol a přivítali jsme pomoc starších žáků ze ZŠ.  

Knihovna pravidelně připravuje propagaci knih formou výstavek různých žánrových skupin 

literatury – připojila se rovněž k „Světovému dni knihy a autorských práv“. 

V měsíci dubnu proběhla v knihovně vernisáž a výstava BMA a byla uspořádána beseda o 

aromaterapii.  

Knihovna se účastnila Frýdlantských slavností, na kterých měla stánek s bazarem knih a 

v červnu také byly vyhlášeny ceny pro MŠ Janáčkova za výtvarnou soutěž. 

V letních měsících bylo zorganizováno hned několik akcí – letní mozkocvična, hraní 

deskových her v knihovně a jedna z nejúspěšnějších akcí – Knihovna na koupališti. Projekt 

„Kniha nejen na deku“ má zpropagovat čtení široké veřejnosti a spočívá ve zpřístupnění knih 

a časopisů v prostorách koupaliště Frýdlant nad Ostravicí. Služba je zdarma. Knihovna také 

uspořádala pro příměstský tábor v Čeladné bojovou hru v knihovně. Na konci prázdnin již 

potřetí knihovna nabídla službu obalování učebnic pro žáky základních škol. 

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.  
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Byl realizován druhý Kvízový večer pro týmy ze široké veřejnosti. V loňském roce se podařilo 

uskutečnit komiksový workshop se spisovatelem Danielem Vydrou pro děti ze ZŠ. V listopadu 

proběhl Den poezie a v prosinci Knižní bazar přímo v knihovně. 

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. 

 

Tab. 9 Kulturní a vzdělávací akce pořádané knihovnou 

  počet akcí 

počet 

účastníků 

Kulturní akce 20 298 

Vzdělávací akce 220 3039 

 

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ 

Vzdělávání knihovníků probíhá průběžně studiem odborných knihovnických časopisů a 

materiálů, které přicházejí z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nebo z Národní 

knihovny v Praze.  

Všichni zaměstnanci se zúčastnili školení Požární ochrany a Bezpečnosti práce.4  

Pro další vzdělávání svých zaměstnanců existuje využití všech dostupných možností, které 

poskytuje Národní knihovna ČR, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků ČR, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské 

univerzity v Opavě atd. Zaměstnanci se mohou vzdělávat formou odborných seminářů, 

knihovnických dílen a workshopů, ale také formou e-learningu v rozličných oblastech. Každý 

zaměstnanec profesionální knihovny by měl dle standardů absolvovat 48 hodin vzdělávání 

ročně, neprofesionální knihovníci pak 8 hodin ročně. 

Další odborné vzdělávání knihovníků je nutné z hlediska udržení profesionality a orientace 

v nové problematice knihovnictví, které neustále prochází vývojem, práci s uživateli i novými 

informačními technologiemi. V loňském roce byl velmi přínosný např. seminář Zlatý fond 

literatury nebo práce s dětskými čtenáři nebo workshop pro metodiky knihoven či regionální 

 
4 Přehled vzdělávání je součástí „Přílohy ke komentáři k ročnímu výkazu o knihovně“ 
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porady. Neméně důležité je také budování vztahů s jinými knihovnami a knihovníky v regionu 

a navazování spolupráce a sdílení zkušeností. 

 

OSTATNÍ ČINNOST 

Knihovny regionu se zapojili do benchmarkingu knihoven (měření efektivity vynaložených 

prostředků ve veřejné knihovně, vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven). 

V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020 (jejímž cílem 

je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na 

využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního 

charakteru) vypracovala už v roce 2015 knihovna projekt na získání státní dotace 

Ministerstva kultury v programu VISK3 na podporu upgrade automatizovaného knihovního 

systému z formátu UNIMARC na MARC21 (v roce 2015 již všechny systémy přešly pod tento 

formát) pro knihovnu Ostravice a Janovice a obě knihovny získaly na tento projekt dotaci a 

v roce 2016 obě knihovny přešly na nový formát MARC21. V roce 2020 však končí podpora a 

vývoj stávajícího knihovního systému Clavius. Firma Lanius, která tento systém implementuje 

do knihoven, zavedla nový systém Tritius, který nahrazuje dosavadní Clavius. Náklady na 

tento systém však rapidně stoupne a bude nutné do dalších let počítat s vyššími výdaji. Na 

trhu existují další knihovní systémy, které jsou zatím ve vývoji a v testovací verzi. V úvahu 

připadá např. systém KOHA (náklady se pohybují přibližně stejné jako u nového Tritia). Bude 

nutné zvážit výhody a nevýhody těchto systémů, tak aby korespondovaly se všemi pravidly, 

formáty a byly v souladu se standardy. Je také možné požádat o dotaci z programu VISK 

Ministerstva Kultury ČR. 

Knihovna Ostravice a knihovna Frýdlant se opět úspěšně zapojily do projektu „Česká 

knihovna“ a knihovna Ostravice také do projektu „Knížka pro prvňáčka“. 

Po celý rok fungoval celostátní nekomerční projekt Kniha do vlaku – knihobudka u vlakového 

nádraží. Funguje na principu půjč si knihu, vrať knihu, nebo přines jinou. V knihobudce se 

knihy půjčují bezplatně, bez registrace a nezávisle na otevírací době knihovny. Lidé mohou 

do budky donést své vlastní knihy, které mají přečtené, a odnést si jiné. Záleží jen na nich, 

zda je pak vrátí, či ne. Chceme tímto zpopularizovat čtení, zpříjemnit cestujícím dlouho jízdu 

a zároveň dát starým knihám šanci najít si svého čtenáře.  

Knihovna v Čeladné rozšířila své prostory. 
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ZÁVĚR 

Městská knihovna poskytuje služby čtenářům v nejlepší kvalitě a podle finančních možností. 

Podle výsledků ve výpůjční činnosti, návštěvnosti a kulturně výchovné činnosti pro děti a 

mládež, která je na velmi dobré úrovni (v Moravskoslezském kraji je jednou z nejvíc 

navštěvovaných knihoven a ve srovnání s ostatními nabízí vysoký počet těchto akcí), lze 

konstatovat, že knihovna plnila svou komunitní funkci ve městě. Moderní knihovna není jen 

půjčovnou knih, ale místem vzdělávání, místem, kde má kdokoliv možnosti získat informace 

ze všech oblastí života, místem setkávání. Zásluhou knihovního programu i internetu je práce 

knihovníka usnadněna, což mu dává větší prostor pro práci se samotným čtenářem. Hlavním 

kritériem úspěšnosti knihovny je totiž v prvé řadě trvalý zájem uživatelů o její služby, jejich 

návštěva v knihovně. Aby se uživatelé do knihovny rádi vraceli, o tom rozhoduje řada 

různých činitelů – jak rozsah nabízených služeb, tak dostatečný výběr publikací, i prostředí 

knihovny samotné, vyhovující provozní doba. Nejvýznamnějším činitelem každé knihovny je 

samotná osobnost knihovníka a jeho schopnost navázat kontakt se čtenáři bez rozdílu věku a 

vzdělání, získat si důvěru návštěvníků a vědět, jak s nimi jednat. Podle dosažených výsledků 

se nám tato práce daří.  

 

 

Zprávu zpracovala: 

Mgr. Pavla Ručková 

Knihovna Frýdlant n.O.  

 


