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1. 1. - 31. 12. 2022 
 

Městská knihovna Čelákovice je příspěvkovou organizací se samostatnou právní 

subjektivitou. Její činnost upravuje zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Knihovna je zaevidována MK ČR jako základní knihovna pod evidenčním číslem 

1194. 

Zřizovatelem Městské knihovny Čelákovice je Město Čelákovice, které vydalo 

Zřizovací listinu vymezující hlavní účel zřízení organizace – poskytování 

veřejných knihovnických a informačních služeb. 
 

 

 

 

Pracoviště knihovny: 

Městská knihovna Čelákovice  Čelákovice, Na Hrádku 1092,  

tel.: 326 991 515 

pobočka V Prokopě Čelákovice, V Prokopě 1349,  

tel.: 604 505 961 

pobočka Sedlčánky Čelákovice – Sedlčánky,  

Zábranská 133, tel.: 731 709 941 
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Významné události  

 

Knihovna se mnoha svými akcemi připojila k mottu města  

„Naše město, naši lidé“: 

 Vyhlásila anketu Největší Čelákovák – kdo pro Vás byl/je největší inspirací 

či vzorem a proč? Anketní lístky bylo možné odevzdávat do 30. června 

2022 v papírové i elektronické podobě. Výsledek byl vyhlášen v Týdnu 

knihoven. 

 Uspořádala besedu s autorem knihy Sto let fotbalu v Čelákovicích 

Milanem Šiklem. 

 Vzpomínkovou knihu na své rodiče „Slova inspirovaná řekou: život 

a odkaz Emila a Jarmily Kaplánkových“ nám představili 

doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. a Ing. Jaroslav Zmatlík. 

 Při akci „Hravé odpoledne s Andersenem“ tvořily děti „Moranu“ 

s výtvarnicí Vendulou Hegerovou. 

 Luboš Sadloň vyprávěl o životě v USA očima českého emigranta. 

 Putování po pobočkách knihovny – putování podle přiložené mapy  

s ulicemi pojmenovanými podle významných osobností – účastníci měli 

za úkol po trase dopsat jména do přiloženého listu. 

 Pozvání do knihovny přijali pan starosta Ing. Josef Pátek a místostarosta 

Ing. Petr Studnička, PhD. a vyzkoušeli si roli knihovníků. 

 Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského se uskutečnilo v obřadní 

síni čelákovické radnice za přítomnosti pana místostarosty 

Ing. Petra Studničky, PhD. 

 Po celé léto byla v knihovně ke zhlédnutí výstava obrazů čelákovického 

malíře Josefa Sadloně. 

 Byla zahájena spolupráce knihovny s Komunitním centrem FARA. 

 Poznej své město – putování podle komiksu vydaného knihovnou v roce 

2020 „Čelákovice – městečko na řece Labi“ po památkách města 

 Během Týdne knihoven si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu 

„Osobnosti Čelákovic“ spojené s knihou a naší knihovnou. 

 Spisovatel Aleš Dvořák přednášel o Sedmileté válce v Polabí. 

 Jan William Drnek prezentoval svou vzácnou knihu Epopej – Slovanská 

epopej Alfonse Muchy a její dosud neobjevené detaily v unikátní knižní 

podobě. 
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  Mgr. Ilona Bittnerová představila současné trendy ženské ekohygieny    

v dopoledních hodinách žákyním 9. tříd ZŠ a ve večerních hodinách 

veřejnosti. 

 

Velký úspěch zaznamenala druhá etapa „Lovců perel“. Od 3. ledna do 13. 

května 2022 čtenáři knihovny do 15 let po přečtení knihy a správného 

zodpovězení otázek získali perlu. Zúčastnilo se 79 lovců, nasbírali 828 perel. 

V knihovně to žije – při příležitosti Světového dne kulturní rozmanitosti se 

uskutečnil první ročník odpoledne plného zábavy v parku u knihovny. 

 

 

Spoluúčast na celostátních akcích na podporu knih a knihoven 

Březen  - měsíc čtenářů – celostátní akce knihoven na podporu čtenářství 

a knihoven. Knihovny pořádají besedy s autory knih. Uskutečnili jsme setkání 

s autory knih doc. Mgr. Michalem Kaplánkem, Th.D. a Ing. Jaroslavem 

Zmatlíkem (viz strana 2) a přednášku spisovatele Milana Zachy Kučery na téma 

Alžběta Báthoryová a čachtické podzemí. Během „Hravého odpoledne 

s Andersenem“ děti luštily křížovky a kvízy o knihách Jaroslava Foglara a tvořily 

s ilustrátorkou Vendulou Hegerovou (viz strana2). 

Čtenář roku – v rámci Března – měsíce čtenářů jsme v jedenáctém ročníku 

hledali čtenáře nejvěrnějšího. Hlavním kritériem hodnocení byl celkový počet 

vypůjčených knih za rok 2021. Ocenili jsme ty čtenáře, kteří knihovnu 

nepřestávali využívat i v době, kdy bylo zavřeno nebo se půjčovalo přes okénko. 

Takového skalního čtenáře, který si do knihovny vždycky najde cestičku - 

věrného parťáka knihovny. Ocenili jsme tři dospělé čtenářky a tři čtenáře 

z dětského oddělení. 

Noc s Andersenem – knihovna se k této akci připojuje a pořádá Hravé 

odpoledne s Andersenem pro všechny zájemce bez omezení počtu účastníků. 

Týden knihoven – již 26. ročník celostátní akce na podporu a zviditelnění 

knihoven. Čelákovická knihovna se připojuje pravidelně a pořádá přednášky, 

výstavy atd. V roce 2022 v rámci motta našeho města „naše město, naši lidé“ 

byla instalována výstava „Osobnosti Čelákovic spojené s knihou a naší 

knihovnou“. Proběhly také přednášky se zdejšími autory knih: 
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Alešem Dvořákem – Sedmiletá válka v Polabí – viz strana 2 

Janem Williamem Drnkem – Epopej – viz strana 2 

Tradičně týden zakončujeme Dnem otevřených dveří, kdy knihovnice provázejí 

návštěvníky celou budovou knihovny, včetně zázemí – skladů i kanceláří 

v převlecích. 

Byl vyhlášen výsledek ankety „Největší Čelákovák – kdo pro Vás byl/je 

největším vzorem či inspirací a proč?“. Hlasovalo 50 občanů a největší počet 

hlasů (6) získal Bohumír Hanžlík, dlouholetý ředitel a pedagog ZUŠ Čelákovice 

a laureát první Výroční ceny města Čelákovice. 

 

 

 

Spolupráce s městskými organizacemi 

Knihovna spolupracuje s mnoha místními organizacemi. Spolupráce se všemi 

probíhá výborně! 

Nejvíce knihovna spolupracuje se školami. Jednotlivé třídy všech škol v našem 

městě v letošním roce opět navštěvovaly dětské i dospělé oddělení na 

interaktivních programech připravovaných knihovnicemi. Často také přijíždí 

autoři a ilustrátoři knih na besedy s dětmi a studenty. 

Pokračovala spolupráce se soukromou vzdělávací institucí MILLS. Třídy MŠ 

„Větrníček“ i ZŠ „Větrník“ také navštěvují knihovnu na připravovaných 

programech.   
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Dvě knihovnice během podzimu dochází přednášet na hodiny dálkového studia 

Předškolní a mimoškolní pedagogika střední školy MILLS, s. r. o. Čelákovice 

o možnostech spolupráce s knihovnami: „Služby českých knihoven 

se zaměřením na dětského čtenáře. V roce 2022 se uskutečnily přednášky 

ve 4 třídách pro 112 posluchačů z celé ČR. Studenti dálkového studia si odnášejí 

kromě informací také inspirativní materiály k práci s dětmi připravené 

knihovnicemi. 

 
 

Na akce knihovny přijíždí i MŠ Vyšehořovice, MŠ i ZŠ Lázně Toušeň a ZŠ 

Nehvizdy. Knihovna tak propaguje město i v okolí. 

 

Komunitní centrum FARA 

V roce 2022 – 5. září 2022 - začala spolupráce s Komunitním centrem FARA. 

Knihovna zajistila každé první pondělí v měsíci přednášku na různá literární 

témata: 

5. září – Knihovny v ČR a Městská knihovna Čelákovice 

3. října – Současná literatura pro dospělé 

7. listopadu – České a regionální pověsti 

5. prosince – Vánoční koleda Charlese Dickense 
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Další významné akce knihovny 

 

11. 1. 2022 byl založen Instagram knihovny. 

Od začátku roku si mohou zájemci chodit do knihovny hrát deskové a stolní hry. 

Knihovna a rodáci – knihovna se připojila k tradičnímu Setkání rodáků 

v Sedlčánkách. V sobotu 11. června byla pobočka v Sedlčánkách otevřená celé 

odpoledne a na děti čekala výtvarná dílnička. 

 

Otevření terasy knihovny 

Knihovna otevírala během léta terasu, kde pořádala setkání Čtenářského klubu 

pro dospělé a akci „V knihovně to žije“ – při příležitosti Světového dne kulturní 

rozmanitosti. Během léta byla terasa využívána jako letní čítárna. 

 

Výstavy 

LEDEN - ÚNOR:  

Vynálezce Alva - Výstava ke knihám Kláry Smolíkové a ilustrátora Luďka Bárty  

 

ČERVEN: 

Současní autoři knih z Čelákovic 

 

ČERVEN - SRPEN:  

Obrazy čelákovického malíře Josefa Sadloně 

Knihožrouti – výstava ke knize Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové 

 

ŘÍJEN:  

Osobnosti Čelákovic spojené s knihou a naší knihovnou 

 

LISTOPAD:  

Komenský v komiksu – výstava zapůjčená z Národního pedagogického muzea 

a knihovny J. A. Komenského v Praze 

 

Setkání s autory knih 

Leden: 

Jiří Walter Procházka – workshop ke knihám Vynálezce Alva 

Milan Šikl – autor knihy Sto let fotbalu v Čelákovicích – viz strana 2 
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Březen: 

Doc. Michal Kaplánek, Th.D. a Ing. Jaroslav Zmatlík „Slova inspirovaná řekou: 

život a odkaz Emila a Jarmily Kaplánkových“ – viz strana 2 

Vendula Hegerová – jarní tvoření s ilustrátorkou – viz strana 2 

 

Červen: 

PhDr. Stanislava Jarolímková – ukázka z knih 

Klára Smolíková připravila pro žáky 2. tříd ZŠ workshop ke knihám Knihožrouti. 

 
 

Říjen: 

Martin Šinkovský představil své knihy žákům 4. tříd ZŠ 

Aleš Dvořák přednášel o Sedmileté válce 1756 – 1763 v Polabí (viz strana 2) 

Jan William Drnek přednášel o unikátní knižní podobě Slovanské epopeje 

Alfonse Muchy nazvané „Epopej“ (viz strana 2) 

Jiří Walker Procházka – žákům 4. a 5. tříd představil dětské detektivky 

Jarmila Mandžuková – beseda s autorkou knih o výživě 

 

Listopad: 

Petra Braunová představila svou novou  

knihu Ibka členům čtenářského klubu  

pro dospělé a volně příchozím.  

Besedovalo se i o jejích ostatních knihách. 
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Spisovatelka Petra Braunová se v naší knihovně seznámila s ilustrátorkou 

Vendulou Hegerovou. 
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Akce pro děti a mládež do 15 let (celkový přehled): 

Každé úterý se v dětském oddělení schází čtenářský kroužek. 

Od 14. ledna do 15. února 2022 byla v knihovně výstava ke knihám Kláry 

Smolíkové a ilustrátora Luďka Bárty „Vynálezce Alva“, podle kterých vznikl 

i oblíbený Večerníček. Spoluautor Jiří Walker Procházka si pro žáky 4. tříd ZŠ 

připravil k těmto knihám workshop. 

 

LEDEN: 

Čtyřlístek (MŠ Vyšehořovice) 

Astrid Lindgrenová (3. třídy)  

Vynálezce Alva (4. třídy) 

 

ÚNOR: 

Za pohádkou kolem světa (4. třídy) 

Báje a pověsti (5. třídy) 

Jules Verne (6. třídy) 

Prokletý Erben (8. třídy) 

 

BŘEZEN: 

Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce (2. třídy) 

Jaro v knížkách (MŠ + 1. třídy)  

Kamarád Jaroslav Foglar (7. třídy) 

Středověká literatura (7. třída) 

Rebelka Božena Němcová (8. třídy) 

Milan Zacha Kučera - Vtip a anekdota v Protektorátu Čechy a Morava (8. třídy) 

 

DUBEN: 

Vynálezce Alva (3. třídy) 

Večerníček (1. třída ZŠ Lázně Toušeň) 

 

KVĚTEN: 

Petr Sís – Nicky a Věra: příběh Nicholase Wintona a jeho dětí (4.třídy) 

Pasování žáků na rytíře Řádu čtenářského (1. třídy) – poprvé na radnici 

 

ČERVEN: 

Knihožrouti – besedy autorky knih Kláry Smolíkové (2. třídy) 

Hrátky s češtinou (3. třídy) 
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SRPEN: 

Knihovna + kniha - příměstský tábor RC Myšák Lázně Toušeň  

 

ZÁŘÍ: 

Informatika – orientace v dětském oddělení knihovny (4. třídy) 

Informatika – vyhledávání knih podle on-line katalogu (5. třídy) 

Informatika – vyhledávání dokumentů, seznámení s oddělením pro dospělé 

(prima Gymnázium Čelákovice) 

Poznej své město (3. třídy) 

Nejstarší literatury (sekunda Gymnázium Čelákovice) 

 

ŘÍJEN: 

Podzim v literatuře (MŠ) 

Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce (2. třídy)  

Poznej své město (3., 4. třídy) 

Čeští spisovatelé počátku 20. stol. (kvarta Gymnázium Čelákovice) 

Jak se žilo za 1. republiky (kvarta Gymnázium Čelákovice) 

 

LISTOPAD: 

Hrátky s češtinou (3. třídy)  

Jan Ámos Komenský (5. třídy) 

Informatika – orientace v dospělém odd., vyhledávání dokumentů (9. třída, 

1. ročník SOŠ Čelákovice) 

Mgr. Ilona Bittnerová - Současné trendy ženské ekohygieny (žákyně 9. tříd) 

 

PROSINEC: 

Setkání pod stromečkem (1. třídy) 

Příběh o narození Ježíška (3. třídy) 

Vánoční koleda Charlese Dickense (5. třídy) 
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Souhrn akcí pro dospělé: 

LEDEN:  

Hrátky s pamětí – trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti I. stupně 

Renátou Nentvichovou Novotnou 

Milan Šikl – Sto let fotbalu v Čelákovicích  

Čaj o páté aneb Čtenářský klub pro dospělé 

 

ÚNOR: 

Hrátky s pamětí – trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti I. stupně 

Renátou Nentvichovou Novotnou 

Čaj o páté aneb Čtenářský klub pro dospělé 

 

BŘEZEN: 

Hrátky s pamětí – trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti I. stupně 

Renátou Nentvichovou Novotnou 

Čaj o páté aneb Čtenářský klub pro dospělé 

Doc. Mgr. Michal Kaplánek Th.D. a Ing. Jaroslav Zmatlík - Slova inspirovaná 

řekou  

Milan Zacha Kučera – Alžběta Báthory a čachtické podzemí 

 

DUBEN: 

Hrátky s pamětí – trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti I. stupně 

Renátou Nentvichovou Novotnou 

Čaj o páté aneb Čtenářský klub pro dospělé 

Luboš Sadloň – Život v USA očima českého emigranta z Čelákovic 

 

KVĚTEN: 

Hrátky s pamětí – trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti I. stupně 

Renátou Nentvichovou Novotnou 

Čaj o páté aneb Čtenářský klub pro dospělé 

 

ČERVEN: 

Hrátky s pamětí – trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti I. stupně 

Renátou Nentvichovou Novotnou 

Čaj o páté aneb Čtenářský klub pro dospělé tentokrát se spisovatelkou 

a novinářkou PhDr. Stanislavou Jarolímkovou 
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ZÁŘÍ: 

Hrátky s pamětí – trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti I. stupně 

Renátou Nentvichovou Novotnou 

Čaj o páté aneb Čtenářský klub pro dospělé 

 

ŘÍJEN: 

Hrátky s pamětí – trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti I. stupně 

Renátou Nentvichovou Novotnou 

Čaj o páté aneb Čtenářský klub pro dospělé 

Aleš Dvořák – Sedmiletá válka 1756-1763 v Polabí 

Jan William Drnek – Epopej 

Jarmila Mandžuková – Zdraví je v naší hlavě 

 

LISTOPAD: 

Hrátky s pamětí – trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti I. stupně 

Renátou Nentvichovou Novotnou 

Čaj o páté aneb Čtenářský klub pro dospělé tentokrát se spisovatelkou Petrou 

Braunovou nad její novou knihou Ibka 

Jiří Kafka – Chile 

Mgr. Ilona Bittnerová – Současné trendy ženské ekohygieny 

 

PROSINEC: 

Hrátky s pamětí – trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti I. stupně 

Renátou Nentvichovou Novotnou 

 

 

 

 

Výpůjční služby 

V roce 2022 bylo půjčeno 72 183 knih, časopisů a zvukových dokumentů, z toho 

3 488 časopisů, 946 zvukových dokumentů a 375 e-knih a dalších 

elektronických dokumentů. 
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Počet výpůjček na 1 návštěvníka půjčoven:    2,9 

Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře:    32,5 

Počet výpůjček na 1 obyvatele Čelákovic:     5,8 

 

Čtenáři 

Knihovna evidovala 2217 registrovaných čtenářů, z toho 869 dětí do 15 let. 

Počet čtenářů tvoří cca 18 % z počtu obyvatel Čelákovic. 

Knihovnice připravily zájemcům 11 vánočních dárkových certifikátů s ročním 

předplatným do knihovny a dva pro své čtenářky k jejich 90. narozeninám. 
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Návštěvníci 

Služeb knihovny využilo celkem 53 079 uživatelů. Z toho 6 342 návštěvníků 

se zúčastnilo 329 kulturních akcí a vzdělávacích akcí. 

Knihovnu navštívilo 24 885 návštěvníků za účelem výpůjčky a 20 359 využilo  

on-line služby.  

Na pobočkách V Prokopě a v Sedlčánkách bylo půjčeno celkem 2 772 knih 

a časopisů 76 čtenářům, kteří knihovnu navštívili 793 krát. 

 

 

 

 

Knihovna byla v roce 2022 uzavřená od pondělí 4. července do pátku 15. 

července a od úterý 27. prosince do pátku 30. prosince z důvodu dovolených 

všech zaměstnanců. I během této doby však dochází jedna knihovnice vybírat 

box, vyřizovat poštu a větrat ve sklepních prostorách. 
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 Informační a ostatní služby 
 
Čtenáři i další uživatelé knihovny navštěvují pravidelně její webovou stránku  
https://knihovna.celakovice.cz. 
Virtuální návštěvy webové stránky dosáhly počtu 44 958 vstupů, z toho 
za účelem využití on-line katalogu 21 073 vstupů. Čtenáři využívají osobního 
čtenářského konta, prodlužují si přes něj knihy, rezervují si je a sledují novinky 
knihovny. Do čtenářského konta vstoupili čtenáři z prostoru mimo knihovnu 
celkem 6 070 krát.  
Vstup do čtenářského konta  
https://katalog.knihovna.celakovice.cz/l.dll?octenhtm 
a v levém menu na hlavní stránce https://carmen.knihovna.celakovice.cz 
 
Katalogy knihovny jsou umístěny na adrese:  
https://katalog.knihovna.celakovice.cz 
a https://carmen.knihovna.celakovice.cz 
 
 

 
 

https://knihovna.celakovice.cz/
https://katalog.knihovna.celakovice.cz/l.dll?octenhtm
https://carmen.knihovna.celakovice.cz/
https://katalog.knihovna.celakovice.cz/
https://carmen.knihovna.celakovice.cz/
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Pracovnice knihovny vyřídily v průběhu roku 7 145 rezervací knih.  
Na vysokém počtu rezervací je vidět, jaký zájem projevují dnes čtenáři 
o konkrétní knihy, o další pokračování úspěšných titulů atd. Čtenáři stále více 
sledují knižní produkci, dávají tipy na nové knihy a rezervují si je.  
 
Facebooková stránka knihovny je dostupná na adrese: 
https://www.facebook.com/knihovna.celakovice/. Knihovna jejím 
prostřednictvím informuje veřejnost o chystaných událostech, zodpovídá 
na dotazy ohledně knihovny, o chystaných akcích a pravidelně upozorňuje 
na novinky ve fondu knihovny. 

Na instagramu najdou zájemci rovněž informace o programu, který knihovna 
připravuje pro čtenáře i návštěvníky knihovny. Jeho stránka je na adrese: 
https://www.instagram.com/mestskaknihovnacelakovice 
 
Digitální knihovna a Díla nedostupná na trhu (DNNT)   
Městská knihovna Čelákovice na základě smlouvy s Národní knihovnou ČR 
zpřístupnila od října 2022 svým registrovaným uživatelům Díla nedostupná 
na trhu. Čtenáři tak získali bezplatnou možnost využívat digitální knihovny v ČR. 

https://www.facebook.com/knihovna.celakovice/
https://www.instagram.com/mestskaknihovnacelakovice
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V nabídce je ke čtení a studiu cca 180 000 digitalizovaných knih v češtině 
vydaných do roku 2007 a časopisů vydaných do roku 2012.  

Zapojení do koordinované služby „Ptejte se knihovny“ umožňuje zájemcům 
se zeptat na cokoli konkrétního. Odpověď získají přímo od naší knihovny nebo 
ve spolupráci s dalšími zapojenými knihovnami do 48 hodin.  
 
Souborný katalog ČR 
Do konce roku 2022 vložila naše knihovna do Souborného katalogu ČR 14 983 
záznamů knih a periodik, z toho 139 záznamů bylo unikátních, tzn. tyto knihy 
zatím vlastní pouze naše knihovna. Naším cílem je postupně zpřístupnit 
v Souborném katalogu ČR celý fond a nabídnout tím čtenářům v celé České 
republice informaci o dokumentech, které naše knihovna nabízí a možnost 
si je přes meziknihovní výpůjční službu zapůjčit. 
 
MVS 
Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby si z našeho fondu knihovny 
vyžádaly 18 knih, z jiných knihoven bylo uskutečněno 165 výpůjček pro naše 
čtenáře. Zájem je o knihy, časopisy, články z tisku a CD. Všechny tyto formáty 
můžeme čtenářům zajistit půjčením z knihoven v ČR. 
 

 
 

Od 1. května 2022 platí nový ceník služeb. 
Roční registrace: 
Dospělí                 200,-Kč 
Studující a důchodci               120,-Kč 
Děti do 15 let                 80,-Kč 
 
Sankční poplatky: 
Ztráta průkazu uživatele, vystavení duplikátu            50,-Kč 
Poškození čárového kódu nebo obalu knihy             10,-Kč 
Poškození dokumentu                 50,-Kč 
Ztráta knihy (vydané do roku 1994)=pořizovací cena + manipulační popl.200,-Kč       
Ztráta knihy (vydané od roku 1995)=pořizovací cena + manipulační popl.100,-Kč 
Ztráta časopisu = pořizovací cena + manipulační poplatek          50,-Kč 
V případě náhrady stejným vydáním knihy či posledním č. titulu časopisu 10,-Kč  
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Upomínky: 

1. upomínka za svazek, časopis    3,- Kč + manipulační poplatek    
2. upomínka za svazek, časopis            10,- Kč + manipulační poplatek  
3. upomínka za svazek, časopis   15,-Kč + manipulační poplatek 
4. upomínka za svazek, časopis   20,-Kč + manipulační poplatek 

Ostatní poplatky: 
manipulační poplatek MVS – poštovné, balné        100,- Kč 
úhrada za použitý materiál list A4 černobílý    1,- Kč /stranu 
      list A4 barevný    9,- Kč /stranu 
      list A3      1,- Kč /stranu 
Vyřazené knihy – paušál za svazek      5,- Kč 
 
 
 
 

Akvizice 
 
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2022 činil 63 759 dokumentů, z toho 63 241 
knih a 518 zvukových dokumentů. 
 
Ukazatele o stavu knihovního fondu z celkového počtu:  

 naučná literatura        26 % 

 beletrie 47 % 

 mládež – naučná   8 % 

 mládež – beletrie 19 %  
 
Knihovna odebírala 45 titulů časopisů v 49 exemplářích. 
 
Do fondu bylo během roku zapsáno 1 889 knih a zvukových dokumentů, 
odepsáno bylo 433 svazků. Při odpisech knihovna vyřazuje knihy zastaralé, 
opotřebené  a některé duplikáty starších titulů. Prostory knihovny včetně 
skladů jsou již řadu let vyčerpány, depozitář je také téměř zaplněn, je proto 
nutné provádět aktualizaci fondu. Ve skladech knihovny je cca 21 300 knih, 
denní tisk a časopisy za poslední 2 roky, v depozitáři je v současné době přes 
8 300 knih a starší ročníky časopisů. V zájmu uchování aktuálního stavu fondu 
knihovny jsme nuceni stále knihy přesouvat a vyřazovat méně aktuální tituly. 
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 Kolektivní formy práce 
 
Přednášky, besedy a workshopy pro veřejnost s sebou vždy přinášejí řadu 
zajímavých setkání se spisovateli, ilustrátory, odborníky, cestovateli, 
s osobnostmi města. O programové nabídce informujeme vždy v místním tisku, 
na webu a facebooku knihovny, vývěskách ve městě a v knihovně. Podílíme 
se na kulturních akcích města a snažíme se podporovat zájemce o tvůrčí aktivity 
pořádáním výstav, literárních a výtvarných soutěží  a výtvarných dílen.  
 
V roce 2022 knihovna uspořádala celkem 329 kulturních a vzdělávacích akcí 
s účastí 6 342 posluchačů. Z toho pro děti a mládež proběhlo 282 akcí a 47 akcí 
pro dospělé.  
V  následujícím grafu je uveden počet kolektivních akcí pro veřejnost a četnost 
jejich návštěvníků v posledních pěti letech. 
 

 
 
Všechny akce pořádané knihovnou v roce 2022 pro veřejnost jsou uvedeny 
na webové stránce knihovny v kulturním kalendáři 2022: 
https://knihovna.celakovice.cz/cs/ke-stazeni-1.html 
 
 

https://knihovna.celakovice.cz/cs/ke-stazeni-1.html
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Fotodokumentace z akcí 2022 je vystavena zde: 
https://knihovna.celakovice.cz/cs/fotogalerie-z-akci/archiv-akci/2022.html 
 
 
 

 

Management knihovny 
 

Knihovna je členem oborové organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků ČR), Sekce veřejných knihoven, Klubu dětských knihoven. 

Pravidelně přispíváme svými katalogizačními záznamy do Souborného katalogu 

ČR. Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své elektronické bázi údaje 

o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které sem přispívají. 

Prostřednictvím tohoto katalogu je možné zjišťovat požadované informace i to, 

kde se nachází. Využívá se i pro samotné knihovny například v rámci 

meziknihovní výpůjční služby. 

Pracovnice knihovny se účastnily odborných školení a seminářů pořádaných 

Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, Národní knihovnou ČR, Národním 

pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze, Studijní 

a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, Knihovnou města Ostravy, Krajskou 

vědeckou knihovnou v Liberci, Knihovnou města Mladá Boleslav, Městskou 

knihovnou Mělník a Knihovnou Kutná Hora. 

 

Témata odborných školení a seminářů v roce 2022: 

 Současná americká literatura 

 Současná dětská literatura 

 Zakousněte se do knihy 

 OKnA – O Knihovnických Aktivitách – přehlídka lekcí pro děti a mládež 

 Člověk vs. media 

 Rešerše – elektronické zdroje 

 Sci-fi a fantasy literatura 

 Vztah dítěte a zvířete na příkladech v literatuře 

 Humor v dětské literatuře 

 PhDr. Marek Herman Ochutnávka zdravého selského rozumu 

 Legenda Božena Němcová 

 Kybernetická bezpečnost přeložená do lidštiny 

https://knihovna.celakovice.cz/cs/fotogalerie-z-akci/archiv-akci/2022.html
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 Syndrom vyhoření 

 Nejnovější severská literatura v českých překladech 

 Architektura knihoven 

 Google aplikace 

 Rozvoj manažerských dovedností 

 Rozumět Boženě Němcové 

 Tvorba hodnot v dětské knize 

 Setkávání a vzdělávání pomocí on-line nástrojů 

 E-knihy 

 Webové aplikace a jejich využití 

 Obrázkové databáze a aplikace pro interakci a sdílení 

 Využití digitální knihovny Kramerius pro zpřístupnění DNNT 

 Funkční (Ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi 

 Program MS Excel 

 Audioaplikace 

 Co se knihovníkům vyplatí vědět o cizincích a jiných kulturách 

 Trendy v poskytování MVS v ČR 

 Canva: jednoduchý grafický nástroj 

 Jak na náročnou komunikaci se seniory 

 

Knihovna je zapojena do knihovnických elektronických konferencí: Knihovna, 

Andersen, SKIP ČR a SKIP ČR – Středočeský region. 

 

Knihovna pravidelně přispívá do místního tisku ZMČ. 

 

 

Technické záležitosti 

 pracovnice knihovny pravidelně doplňují a aktualizují informace na webu 
knihovny 

 průběžně podle potřeby byly zajištěny opravy a údržba technického 
zařízení knihovny. V budově knihovny a na jejích pobočkách byl proveden 
servis a revizní zkouška výtahu, revize, servis a oprava plynových kotlů, 
hasicích přístrojů, komínu, kontrola spalinových cest, revize elektro 
a kontrola klimatizace 

 během roku byly zajišťovány kontroly zásad bezpečnosti práce, 
pracovnice byly proškoleny v BOZP a požární ochraně 

 uskutečnila se výměna podlahové krytiny ve skladu v přízemí,  
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prostor byl vymalován a doplněn novými regály 

 byla vymalována kancelář ve 2. patře 

 5. dubna bylo zjištěno, že neodtéká kanalizace a hrozí zaplavení 
splaškovou vodou skladových prostor. Po konzultaci s pracovníky Q-Bytu 
zavolána firma Herčík a Kříž, která provedla tlakové čištění 

 Byla opravena mříž na terasu pro snadnější otevírání 

 

 

 

 

Ekonomický a administrativní úsek 

Spolehlivě zajišťuje hospodaření organizace, vede podvojné účetnictví a osobní  
i mzdovou agendu.  
 
Kontroly provedené kontrolními orgány  
Atlas audit Čelákovice 
V únoru 2022 byla ukončena prověrka hospodaření za rok 2021 firmou Atlas 
audit. 
Veřejnosprávní kontrola 
Kontrola vedení pokladny za rok 2021 provedla interní auditorka 
MěÚ Čelákovice Mgr. Šárka Letenská, DiS. 

Ekonomka se v roce 2022 zúčastnila odborných seminářů: 

 Účetnictví příspěvkových organizací v praxi 

 Pracovně právní a mzdové otázky v příspěvkových organizacích 

 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 

Průběžně je odebírán odborný tisk.  
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Personální úsek 
 

Provoz knihovny zajišťuje 8 knihovnic a pracovnice na úklid a pomocné práce, 

počet úvazků 8,75. 

V knihovně vypomáhají tři pracovnice na DPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu o činnosti Městské knihovny Čelákovice za rok 2022 

zpracovala 30. ledna 2023 Naděžda Picková, ředitelka MěK 

 

 

 

Zpráva zaslána na MěÚ Čelákovice starostovi města Ing. Josefu Pátkovi  

              místostarostovi Ing. Petru Studničkovi, PhD.

            vedoucí odboru ŠIK paní Marii Vávrové 

           městskému kronikáři PhDr. Mirku Noskovi 

Knihovně města Mladá Boleslav, oddělení služeb pro knihovny Kateřině Bíglové 

 

 

 

Zpráva o činnosti je vystavena na webu knihovny: 
https://knihovna.celakovice.cz/cs/o-knihovne/cinnost-knihovny.html 

 

https://knihovna.celakovice.cz/cs/o-knihovne/cinnost-knihovny.html

