
Ohlédnutí za rokem 2020 v milínské knihovně 

(v závorce údaje za r. 2019) 

  

Počet knih: 15 300 ks (18 829), z toho 1107 nově pořízených  

Počet časopisů: 22 (33) odebíraných titulů  

Počet registrovaných čtenářů: 342 (395), z toho dětí 122 (159) 

Výdaje na knihy: 123 066 Kč (105 877 Kč)   

Výdaje na časopisy a denní tisk:  11 000 Kč (4956 Kč, nebyl však započten denní tisk)  

Návštěvníků - čtenářů: 3388 (4760) 

Celkem fyzických návštěvníků CVA: 4198 (10636) 

Celkem uskutečněno výpůjček: 11 672 (22 881) 

Hodin týdně pro veřejnost v dospělém oddělení: 24 h (27), ve všech odděleních celkem 38 h 

Nejvíce navštěvované dny (čtenáři v knihovně): 

3. ledna (pondělí) 49 – po vánoční uzavírce 

13. března (pátek) 46 – před koronavirovou uzavírkou 

4. května (pondělí) 58 – po koronavirové uzavírce 

10. srpna (pondělí) 53 – po letní (prázdninové) uzavírce 

4. prosince (pátek) a 9. prosince (středa) 45, 55 – po koronavirové uzavírce (a zároveň před) 

On-line přístupy: 

do katalogu knih knihovny: 988 

do čtenářského účtu/konta: 235 

do webových stránek knihovny: 57 412 

 

Komentář - porovnání s předchozím rokem a něco málo navíc 

 

 Porovnávat loňský rok s předchozími lety je komplikované z důvodu několikaměsíční 

uzavírky knihovny (v lepším případě provozu výpůjčního okénka a objednávaných výpůjček). 

 Můžeme uvést několik zajímavých porovnání: 

 

Knihovní fond 

 Vzhledem k tomu, že jsme zrealizovali revizi fondu (v době koronavirové uzavírky na 

jaře), došlo zároveň k vyřazení většího množství starších knih. Tím se snížila velikost celého 

fondu. Nových knih jsme nakoupili méně, než jsme vyřadili starých. V novém knihovnickém 

programu Koha již máme správně rozlišené i zvukové a kartografické dokumenty, které jsme 

dříve měli zahrnuté chybně v brožurách, tzn. v knihovních jednotkách. Také jsme v loňském 

roce pořídili více AV nosičů, protože se objevil ze strany čtenářů požadavek na jejich 

půjčování. O elektronické knihy u nás nikdo neprojevil zájem, tak žádné nemáme. 

 

Uživatelé a výpůjčky 

 Počet registrovaných čtenářů je nižší, zejména v kategorii dětí. Je to z důvodu 

uzavřených škol a knihovny po velkou část roku. Počet návštěvníků se nesnížil tak 

dramaticky zejména proto, že jsme umožnili bezkontaktní výpůjčky (na objednávku 

v prostoru venku před budovou nebo docházka za čtenáři domů). Stejně tak nedošlo 

k výraznému poklesu výpůjček, protože jsme čtenářům umožňovali bezkontaktní výpůjčky 

v areálu zahrady a také jsme poskytovali donáškovou službu (zejména seniorům). Naopak 

došlo logicky k nárůstu on-line přístupů přes webové rozhraní. 



Kulturní a vzdělávací akce 

 Počet akcí je z logického důvodu zákazu pořádání akcí velmi nízký. Stejně tak je i 

nižší počet účastníků a dobrovolníků. V podstatě se nám podařilo zrealizovat pouze výstavu a 

jedenkrát posezení se čtenáři (Setkání mezi knihami), z vzdělávacích pak besedy pro žáky ZŠ 

a několik málo návštěv školních tříd v knihovně. Největší akcí byla podzimní burza knih – 

kdy jsme za bezpečnostních opatření umožnili vstup do předsálí kulturního domu, kde byly na 

stolech rozložené vyřazené knihy. Každý si mohl odnést zdarma, kolik chtěl. Omezen byl 

pouze počet lidí, kteří byli v místnosti. Vše probíhalo samoobslužně, pouze jsme doplňovali 

knihy na stoly. Dokonce jsme měli jeden stůl i venku před dveřmi po celý den i noc. Kolik 

knih se tímto způsobem rozebralo, nevíme. Zbytek knih jsme odvezli do sběru (po odstranění 

desek). 

 

Výpůjční hodiny 

 V roce 2019 došlo ke snížení výpůjčních hodin z důvodu zrušení jednoho pracovního 

místa v knihovně. V loňském roce došlo k dalšímu snížení počtu výpůjčních hodin, protože 

jsme byli nuceni zrušit půjčování v sobotu dopoledne, které jsme v předchozím roce zkusili 

zachovat alespoň 1x za 14 dní. Bylo to v počtu dvou knihovnic velmi komplikované v případě 

nemoci nebo dovolené. 

 

Náklady na pořízení knihovního fondu   
 Jsou obdobné jako v předchozích letech. Pro zajímavost ještě uvádíme, že máme ze 

Středočeské vědecké knihovny v Kladně půjčené výměnné soubory knih a audiozáznamů – 

vždy na dobu přibližně jednoho roku. Jejich hodnota činí více než 130 tisíc Kč. Za tuto službu 

neplatíme nic. 

   

Za knihovnu Dana Reiterová  

 


