
 
                                     
                              
     
 

                                                  
1. Výpůjční služby 

------------------------- 
Celkem naši knihovnou za celý rok prošlo 2636 návštěvníků. To je o 760 
návštěvníků více, než v loňském roce. 
Výpůjčky dosáhly 8111 knihovních jednotek.  Počet registrovaných čtenářů 
činil 319 čtenářů, z toho 155 dětí. 
 
    
 

2. Knihovní fond 

  ------------------------- 
Knihovní fond dosáhl k 31. 12. 2015 celkem 19458 svazků. 
Přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2015 představuje celkem 298 svazků. 
Vyřazen z fondu nebyl žádný svazek. 
Od 1. 9. 2015 jsme uvedli do provozu knihovnický program CLAVIUS.  
Došlo ke zrychlení a zkvalitnění služeb vzhledem k návštěvníkům, k větší 
přehlednosti a informovanosti o knižním fondu a výpůjčkách. 
 
 
 
 

3. Kulturní a vzdělávací akce   
------------------------------------------- 

Během roku navštívily knihovnu děti z mateřských škol Brouček, Motýlek a 
Sluníčko. Také nás navštívili žáci základní školy.                                                                                                                                                          
Žáci 2., 3. a 5. ročníků základní školy se i se svými učiteli přihlásili do naší 
knihovny a pravidelně knihovnu navštěvují. S vypůjčenými knihami potom ve 
škole pracují. Podpora čtenářství v této formě je velmi významná. Děti zjišťují, 
že nabídka knih je velmi pestrá a knihovnu navštěvují i ve volném čase. 
Oblibu si získala akce Pasování prvňáků na čtenáře. Děti postupně prokázaly 
své čtenářské schopnosti a poté obdržely diplom a členství v knihovně na rok 
zdarma. 
V červenci a srpnu mohli návštěvníci knihovny prohlédnout výstavu prací dětí 
z mateřské školky Motýlek. Pohádkové knížky, které děti vyráběly se svými 
rodiči byly velmi pěkné.  
V nabídce našich služeb nechybí ani donáška knih čtenářkám a čtenářům do 
obou domů s pečovatelskou službou. Je u obyvatel velmi oblíbená a stále 
žádaná.                                                                                                                                                                                       

Zpráva o činnosti městské knihovny  
v Krásné Lípě za rok 2015 



Pro všechny čtenáře je také k dispozici meziknihovní výpůjční služba, tzn., že 
když si čtenář potřebuje vypůjčit knihu, kterou naše knihovna nemá ve svém 
fondu, je možnost tuto knihu na určitý čas vypůjčit v jiné knihovně. Tuto 
službu využilo 13 čtenářů. 

 
 

                  
V Krásné Lípě 19. 2. 2016                                         J. Malinová 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Zpráva o činnosti městské knihovny v roce            

2015 
       

 

 

 

 

 

 
 
 
 


