
Ohlédnutí za rokem 2014 v CVA 

 
V knihovně: 

Počet knih:   15 824 ks, z toho 822 nově pořízených 

Počet časopisů: 22 odebíraných titulů 

Počet registrovaných čtenářů: 354, z toho dětí 129, studentů 44,  důchodců 68 

Výdaje na knihy: 114 237 Kč 

Výdaje na časopisy: 5 052 Kč 

Návštěvníků - čtenářů:   3 882 

Návštěvníků - na internetu:  3 884    

Návštěvníků - v nízkopraháči:  3 690  (prům. 72/týdně) 

Průměrně denně fyzick. návštěvníků CVA:     50 

Účastníků vzdělávacích akcí: 741 

Účastníků ostat. kultur. akcí: 3 233 

Virtuál. návštěv (web. stránky): 6 829 

Celkem uskutečněno výpůjček: 26 957 

Hodin týdně pro veřejnost: 

31 (v dospělém oddělení), ve všech odděl. celkem 56 

Počet požadavků na vypůjčení knih prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby: 72 (z 

toho 68 kladně vyřízeno) 
 

 

Výstavy ve 2. patře 
Betlémy a interaktivní kožený betlém,  „Mladí milínští výtvarníci 3“,  Velikonoční dekorace, 

Konec války na Milínsku, ZUŠ – Voda, Sběratelské kuriozity, Fotografie Petra Todorova 

(kaktusy),  Staré pohlednice a obrazy s tematikou Milína, Obecní kroniky a betlémy 

 

Po celý rok řada akcí pro veřejnost, na kterých se knihovna velkou měrou podílí. 

 
Akce pro školy: 

Knihovnu pravidelně (1x měsíčně) navštěvují žáci z 1. stupně ZŠ, pod dohledem knihovnice a 

pedagoga si budují čtenářské návyky. V březnu zveme na organizovaný program žáky ZŠ i 

děti z MŠ. Přibližně 6x ročně navštíví nízkoprahový klub a dětské oddělení děti ze školní 

družiny. Pro žáky 1. tříd jsme organizovali „Pasování čtenářů“ – v rámci akce Knížka pro 

prvňáčka. 

 

Ostatní návštěvy: 

Dvakrát nás navštívili obyvatelé nedalekého domova pro seniory (autobusový zájezd). 

 

Co se dělo v budově CVA během roku: 

S udělením titulu Knihovna roku 2013 souvisel celoroční zájem o naše CVA. Jezdili sem 

novináři a fotografové, zájezdy z knihoven atd. Dále jsme byli reprezentovat naši knihovnu i 

obec do Ratíškovic (na Hodonínsku). Konala se zde akce „Co venkovské knihovny umějí a 

mohou“. Obdobnou akci (zaštiťuje Ministerstvo kultury a Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků) budeme pořádat i u nás v Milíně – v září r. 2015.  

CVA iniciovalo zadání výroby turistických vizitek – od září 2014 nabízíme turistům dva 

druhy (Obec Milín, Knihovna Dr. E. Bořického Milín). 



Díky finanční odměně za titul Knihovna roku 2013 jsme nechali vybudovat zahradní altán, 

který byl ihned využit při prosincové akci Živý betlém. Do tohoto altánu byl přiveden i 

elektrický proud, tak lze snadno osvětlit či ozvučit. 

Na zahradu přibyly další jednoduché prvky pro děti – balanční dřevěné lávky. 

 

Nechali jsme vyrobit žaluzie na střešní okna – během promítání z dataprojektoru a také při 

vystavení určitých exponátů bylo potřeba zastínění. Dále jsme pořídili dva nástupné stupínky, 

aby se do výstavních vitrín mohly podívat i malé děti. 

Do areálu byl umístěn kontejner z charity – na přebytečný oděv. Kontejner je velmi využíván. 

Museli jsme však přistoupit k zamykání areálu na večer a noc. Hromadily se zde odpadky. 

 
Zpracovala: Dana Reiterová, vedoucí Knihovny Dr. E. Bořického Milín 

 


