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Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2018

1) Knihovní fond
- k 31. 12. 2018 vlastnila knihovna 21.879 svazků knih. Z toho 5.326 svazků naučné
literatury a 16.553 svazků beletrie. V průběhu roku jsme získaly nákupem
či darem 920 nových knih a 944 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 8.249 Kč.
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2) Registrovaní čtenáři
- v roce 2018 bylo registrováno 863 čtenářů, z toho 267 dětí do 15 let. Celkem
knihovnu navštívilo 14.544 čtenářů a dalších 858 návštěvníků kulturních
a vzdělávacích akcí pořádaných pro děti i dospělé. V elektronickém katalogu on-line
pátralo 3.392 čtenářů a uživatelská konta vykázala 1.532 návštěv.
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Z toho děti do 15 let

3) Výpůjčky
- čtenáři si během roku půjčili 56.672 svazků, z toho 35.569 svazků beletrie pro
dospělé, 7.705 beletrie pro děti, 3.269 naučné literatury pro dospělé a 930 naučné
literatury pro děti, periodik bylo půjčeno 9.199.
Kolegy z ostatních knihoven jsme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
oslovily s 50 požadavky. Možnost rezervovat si knihu využilo 1.432 čtenářů.
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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 přednášek Jana Kubašty - Zdraví pro život. Pro velký úspěch
pokračoval i na podzim svými přednáškami o alternativní medicíně a energiích.
Podzimní semestr Univerzity volného času příjemně vyplnil Hynek Jurman s blokem
zajímavých přednášek: Masaryk a Vysočina; Cyril Musil a lyžaři Vysočiny; Omyly
tradované.
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5) Kulturní činnost
- o dění v knihovně informujeme veřejnost na webových stránkách
www.knihovna.polna.cz, na Facebooku, zasíláním e-mailů s aktualitami a akcemi
v knihovně, v Polenském zpravodaji, rozmísťováním plakátků a také prostřednictvím
vitrín v přízemí knihovny.
V měsíci březnu navštívili knihovnu žáci 5. ročníků, tématem besedy byli Čeští autoři
dětských knih. Pro žáky 8. ročníků jsme pozvali Mgr. Lubomíra Honka ze společnosti
České studny, který dětem zábavnou formou pomocí moderní prezentace přiblížil
nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života.
V březnu se naše knihovna zapojila do celorepublikové akce Březen – měsíc čtenářů.
Připravili jsme si pro čtenáře soutěž „Když se řekne knihovna“. Obrázky byly
vystaveny v přízemí Husovy knihovny. V březnu byli noví čtenáři zaregistrováni
zdarma.
Nejpůjčovanější knihy 2018
Alena Mornštajnová - Hana
Radka Třeštíková – Bábovky
Alena Mornštajnová – Slepá mapa
Petra Dvořáková – Sítě
Vlastimil Vondruška – Dračí náhrdelník
Patrik Hartl – Nejlepší víkend
Alena Mornštajnová – Hotýlek
Elena Ferrante – Geniální přítelkyně
Moliére – Lakomec
Patrik Hartl – Okamžiky štěstí
Nejpůjčovanější knihy pro děti 2018
Matt Groening – Simpsonovi
Josef Lada – Bajky
Joanne Rowling – Harry Potter a prokleté dítě
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky
Pavel Čech – Dobrodružství pavouka Čendy
Jean de La Fontaine – Bajky
Joanne Rowling – Harry Potter a kámen mudrců
Zdeněk Svěrák – Když je pěkné počasí
David Walliams – Babička drsňačka
Pavel Čech – O čertovi
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Ivu Georgievovou s přednáškou na téma: „Svobodná žena“ jsme přivítali dne
13. března.
Každoročně pořádáme ve spolupráci se Základní školou v Polné akci „Noc
s Andersenem“. Projekt vznikl již před osmnácti lety na podporu dětského čtenářství.
V knihovně a Loutkovém divadle byl pro děti nachystaný bohatý program (letošní
ročník byl zaměřen na postavy pejska a kočičky, kdy v roce 1928 vznikla krásná knížka
Povídání o pejskovi a kočičce). Pomáhali nám polenští skauti, kteří připravili
v prostorách přízemí knihovny a sklepa doprovodný program se spoustou kvízů
a soutěží.
Byly jsme velice potěšeny, když ve čtvrtek 29. března přijala pozvání do Polné
spisovatelka Alena Mornštajnová, pobesedovala s příznivci o svých knihách, nejvíce
o nyní nejčtenější knize Hana, ke které čerpala námět z historie Valašského Meziříčí.
Ve čtvrtek 12. dubna jsme uspořádali přednášku Hynka Jurmana na téma Vlastivěda
Vysočiny, Literatura Vysočiny, Ženy Vysočiny. Hynek Jurman žije ve Štěpánově nad
Svratkou, pracuje na informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem, je badatelem,
fotografem, cyklistou a vydal již 36 titulů knih.
Dvacátý druhý ročník celorepublikové akce Týden knihoven proběhl ve dnech
1. – 5. října. Registrovaní čtenáři využili v hojném počtu možnosti „Čtenářské
amnestie“(vrácení zapůjčených knih po ukončení výpůjční lhůty bez poplatků
za zaslané upomínky), noví čtenáři byly osvobozeni od ročního registračního
poplatku.
V tomto týdnu jsme vyšli čtenářům vstříc, knihovna byla otevřena každý den.
Dne 16. října přijela do Polné spisovatelka Hana Hindráková s autorským čtením Keňa
v románech. Hana si Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací. Keňa se stala
inspirací pro její knihy Děti nikoho, Karibu Keňa, Dobrovolnice a Očarovaná.
Ivu Georgievovou s přednáškou na téma: „Co dělat, když zdraví neslouží“ jsme
přivítali dne 6. listopadu. Na přednášce bylo možné zakoupit její knihy Jídlem ke
zdraví, Jídlem k radosti a Každý den něco pro zdraví a dobrou náladu.
Blížící se konec roku jsme pojaly v duchu českých lidových tradic, připravily jsme pro
děti 1. a 2. ročníků ZŠ cyklus přednášek o vánočních zvycích a četly z knihy Vánoce
na starém statku. Příjemně jsme se naladily na nadcházející vánoční svátky.
Pro děti ze základních a mateřských škol jsme celkem připravily 20 besed. V průběhu
celého roku jsme chystaly pro dětské čtenáře malé testy i výtvarné úkoly.
Celkem, včetně Univerzity volného času, knihovna uskutečnila 39 besed, kterých se
zúčastnilo 852 posluchačů. V prostorách knihovny jsme nabídly návštěvníkům
42 tematických výstavek knih a 63 informačních vitrín v průjezdu knihovny.
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