
Ohlédnutí za rokem 2021 v milínské knihovně 

(v závorce údaje za r. 2020) 
  

Počet knih: 15 750 ks (15 300), z toho 664 nově pořízených  

Počet časopisů: 21 (22) odebíraných titulů  

Počet registrovaných čtenářů: 349 (342), z toho dětí 142 (122) 

Výdaje na knihy: 113 237 Kč (123 066 Kč)   

Návštěvníků - čtenářů: 3704 (3388) 

Celkem fyzických návštěvníků CVA: 7695 (4198) 

Celkem uskutečněno výpůjček: 13 647 (11 672) 

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

Nejvíce navštěvované dny (čtenáři v knihovně): 

15. října (pátek) 43 

25. června (pátek) 39 

18. května (úterý) a 2. listopadu (úterý) 35 
  

On-line přístupy: 

Stále zaznamenáváme nárůst přístupů do čtenářských účtů prostřednictvím počítače, čtenáři tak 

zejména řeší prodlužování svých výpůjček.  
  

Komentář - porovnání s předchozím rokem a něco málo navíc 
  

 Již v loňském roce bylo obtížné srovnávat s předchozími roky z důvodu omezeného přístupu 

do knihovny (protiepidemická opatření covid-19). V loňském roce se již mohly uskutečňovat více 

výpůjčky, stále však bylo omezení v pořádání akcí. Pomalu se navracíme k hodnotám před 

koronavirovou krizí. Ještě chceme více propagovat návštěvu dětského oddělení. Děti si zřejmě 

navykly trávit čas doma u počítače. Opět k nám začaly chodit školní třídy z 1. stupně základní školy. 

Děti by si rády více půjčovaly, ale nějak zapomněly, že mohou chodit do knihovny i ve svém volném 

čase. Mnohdy to nevědí ani jejich rodiče, takže jim to znovu připomínáme. 

 Je zajímavé, že se nám změnily nejvíce navštěvované dny. Jednoznačně vítězí pátek a úterý, 

přestože je otevřeno jen odpoledne. Dříve to bývalo pondělí a středa, kdy je otevřeno i dopoledne. 

Návštěvníkům proto doporučujeme, pokud chtějí vyřizovat i něco jiného než samostatné půjčování 

knih, aby přišli raději jindy než v pátek. Například časově náročné skenování dokumentů je v pátek 

opravdu obtížné. 
  

Kulturní a vzdělávací akce 

 Navzdory velkým omezením se podařilo knihovně uspořádat celkem 66 vzdělávacích akcí 

(zejména pro školní děti) a 33 kulturních. Z kulturních akcí můžeme jmenovat: Slavnostní pasování 

dětí na čtenáře, Malování na chodníku, výstavy, Noc v knihovně pro děti, Návštěva bývalého 

pivovaru, Pochod malých broučků, Den otevřených dveří pro seniory, Nebe a peklo v bývalém 

pivovaru. Na některých akcích spolupracujeme s dalšími pořadateli. Navíc knihovnice 

zprostředkovávají návštěvy herny Mateřského centra Milínek (evidence, vybírání vstupného), zajišťují 

pronájem prostor pro jiné organizátory a s tím spojenou nutnou administrativu (sepisování smluv atd.). 
  

Regionální činnost 

 V loňském roce jsme začali uveřejňovat v mimořádné příloze Zpravodaje (jaro, léto, podzim, 

zima) vzpomínky milínských občanů, které máme v audionahrávce již z dřívějších let. Je to poměrně 

náročná práce, ale u občanů se setkává s velkým zájmem. Jednotlivá čísla jsou volně ke stažení v 

elektronické podobě z www.milin.cz a vytištěná jsou k dispozici zdarma v knihovně. V těchto 

přílohách najdete i různé zajímavosti z historie a také z okolí Milína. Knihovna začala více 



spolupracovat s kronikářem Jiřím Vostarkem, zpracovává přehled kronik a zveřejněných informací z 

regionální historie. 

 Do knihovny často zavítají turisté pro sběratelské turistické vizitky nebo pro pohledy. Chtějí 

informace a doporučení pro návštěvu okolních zajímavých míst. Většinou je provedeme po celé 

budově a poté vyslechneme slova chvály až úžasu, jak hezké to tu máme. Někdy přijdou i milínští 

občané s tím, že tu ještě nikdy nebyli, tak je také seznámíme s celým Centrem volnočasových aktivit. 

Za knihovnu Dana Reiterová  

  

 

 


