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Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

1) Knihovní fond

- k 31. 12. 2013 vlastnila knihovna 20.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků naučné 

literatury a 15.837 svazků beletrie. V průběhu roku jsme získali nákupem 

či darem 858 nových knih a 561 titulů bylo vyřazeno z důvodu opotřebení nebo 

neaktuálnosti. Díky projektu Česká knihovna (projekt Ministerstva kultury), který 

podporuje nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a české 

ilustrované beletrie pro děti a mládež byl náš knihovní fond rozšířen o tituly v celkové 

hodnotě 5.000 Kč.

2) Registrovaní čtenáři

- v roce 2013 bylo registrováno 754 čtenářů, z toho 187 dětí do 15 let. Celkem

knihovnu navštívilo 11.413 čtenářů a dalších 1.432 návštěvníků kulturních akcí

pořádaných pro děti i dospělé. V elektronickém katalogu on-line pátralo 3.275

čtenářů a uživatelská konta vykázala 915 návštěv. Webové stránky byly zobrazeny 

12.257krát.
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3) Výpůjčky

- čtenáři si během roku půjčili 73.426 svazků, z toho bylo 45.513 svazků beletrie pro 

dospělé, 10.857 beletrie pro děti, 4.951 naučné literatury pro dospělé a 1.781 naučné 

literatury pro děti, periodik bylo půjčeno 10.324. (nepatrný pokles výpůjček způsoben 

státními svátky ve výpůjčních dnech).

Kolegyně z ostatních knihoven jsme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 

oslovily s 44 požadavky. Možnost rezervovat si knihu využilo 1.284 čtenářů.

4) Univerzita volného času

Husova knihovna pořádá již tradičně přednášky pro veřejnost, těší nás, že si pokaždé 

najdou své věrné posluchače. 

Na jaře proběhl cyklus „Střípky z Polné“- (Historie Židů na Polensku, Holokaust, 

Polenské cechy, Historie kostela sv. Barbory, Významné hroby na hřbitově 

sv. Barbory, Historie kostela sv. Kateřiny a významné hroby). Poutavé přednášky si 

pro nás připravilo Městské muzeum pod vedením Marty Vomelové. Ve stejném 

období jsme se setkávali s Janem Kubaštou a přednáškami na téma Reflexní terapie.

Podzimní semestr nabízel „Střípky z Polné II“ – (Žejdlicové ze Šenfeldu, Českoslovenští 

legionáři, Neslavné počátky podnikání na Polensku, O některých osobnostech 

polenské církevní správy, Prohlídka staré školy a Historie hradu a zámku v Polné). 

Přednášejícími byli Marta Vomelová, Alena Vyskočilová a Filip Plašil. 

Dalším cyklem pokračoval Jan Kubašta. Zajímavé povídání o esoterice - „Nové

poznatky v léčení těla a duše“ opět přilákalo své příznivce i z širokého okolí.
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5) Kulturní činnost

- o dění v knihovně informujeme veřejnost na webových stránkách, v Polenském 

zpravodaji, rozmísťováním plakátků a také prostřednictvím vitrín v přízemí knihovny. 

Dne 11. března přicestovala na naše pozvání spisovatelka Petra Braunová. 

V prostorách základní školy besedovala s žáky 7. tříd především o své knize Klub 

radostí dnešního dne, která se zabývá tématikou sociálních sítí.

V rámci již tradiční akce „Březen měsíc čtenářů“ byli oceněni ti nejlepší za rok 2012. 

Měřítkem pro nás byl počet přečtených knih, odměnou pamětní list a knižní dar.

Ve stejném měsíci nás navštívily děti z mateřských škol na besedě o přírodě. 

Každoročně pořádáme ve spolupráci se Základní školou v Polné akci „Noc 

s Andersenem“. Projekt vznikl již před čtrnácti lety na podporu dětského čtenářství. 

V knihovně a Loutkovém divadle je pro děti nachystaný bohatý program. Tentokrát 

si žáci např. vyzkoušeli dramatizaci pohádky O červené karkulce, poděkování patří 

opět mladým polenským skautům, kteří připravili doprovodný program se spoustou 

kvízů a soutěží.

Na jaře besedovala v knihovně Iva Georgievová na téma „Jak souvisí naše zdraví 

se vztahy, které žijeme“, v listopadu jsme se zaměřili na "Ženu krásnou, zdravou 

a moudrou".

Po letních prázdninách byla vyhlášena soutěž O nejzajímavější fotografii 

z prázdninových aktivit, ty nejlepší jsme umístily do vitrín v přízemí ke shlédnutí všech 

kolemjdoucích. Odměnou, jak jinak, knižní dar.

Letošní celorepubliková akce Týden knihoven s podtitulem „S námi jen all inclusive“

proběhla ve dnech 30. září – 6. října 2013. Pro žáky 2. a 3. tříd jsme připravily besedu 

o ilustrátorce Heleně Zmatlíkové k nedožitým 90. narozeninám. Děti se seznámily 

s životem malířky i oblíbenými ilustracemi. Pro zpestření si složily puzzle 

s autorčinými obrázky a vyluštily křížovku s tajenkou.

Registrovaní čtenáři využili v hojném počtu možnosti „Čtenářské amnestie“(vrácení 

zapůjčených knih po ukončení výpůjční lhůty bez poplatků za zaslané upomínky). 

V listopadu proběhl cyklus besed Polenské pověsti pro žáky 7. tříd. Jednu z pověstí se 

nám podařilo zdramatizovat včetně kostýmů a rekvizit. Akce byla úspěšná, žáci zpět 

do školních lavic příliš nespěchali…

Blížící se konec roku jsme pojaly v duchu českých lidových tradic, připravily jsme pro 

děti 1. a 2. tříd ZŠ cyklus přednášek o vánočních zvycích a četly z knihy Vánoce na 

starém statku. Letos byl program zpestřen výrobou vánočních přání, které si děti 

odnesly domů. Příjemně jsme se naladily na nadcházející vánoční svátky.

Pro děti ze základních a mateřských škol jsme celkem připravily 33 besed. V průběhu 

celého roku jsme chystaly pro dětské čtenáře malé testy i výtvarné úkoly.

Celkem, včetně Univerzity volného času, knihovna uskutečnila 57 besed, kterých se 

zúčastnilo 1.432 posluchačů. V prostorách knihovny jsme nabídly návštěvníkům 

72 tematických výstavek knih a 56 informačních vitrín v průjezdu knihovny.
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6) Ostatní činnost

- od června mají čtenáři možnost nahlédnout do Atlasu krajiny České republiky, který 
nám byl na požádání zaslán Ministerstvem životního prostředí. Toto velkolepé dílo je 
zpracováno na 332 stranách, rozměru 50x60 cm, obsahuje 1.137 číslovaných objektů. 
Jde o nejrozsáhlejší atlasové dílo nejen co se týká tematického obsahu, ale 
i mapových výstupů v historii československé a české atlasové tvorby.  
V září se Husova knihovna připojila k projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu „V 
září světlušky září“, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým 
postižením. V knihovně se nám podařilo vybrat 2.542 Kč.
Od října 2013 je v platnosti nový ceník Husovy knihovny, viz www.knihovna.polna.cz.

Pro sedmnáct místních knihoven v nedalekém okolí jsme zpracovaly celkem šestnáct
výměnných souborů s počtem 665 knih.
Tuto funkci přebírá od roku 2013 Útvar regionálních služeb regionální odbor Městské 
knihovny v Jihlavě. 

7)   Činnost knihoven v Hrbově, Janovicích a Nových Dvorech

Knihovní fond Výpůjčky Čtenáři
Hrbov 318 334 22
Janovice 602 248 4
Nové Dvory 480 439 26




