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Městská knihovna Nymburk 

Palackého třída 1749 

288 02 Nymburk 
IČO: 00353701 

www. knihovna-nbk.cz 

tel. 325512723 

email: knihovna@knihovna-nbk.cz 

 

 

Knihovna je zapsána u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 

1683/2002 

Městská knihovna Nymburk je základní knihovnou s jednou pobočkou na 

sídlišti - poliklinika, ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (tzv. knihovního 

zákona) v platném znění, za dodrţování podmínek rovného přístupu všech 

občanů bez rozdílu k těmto sluţbám. 
 

Předmět činnosti: 

- získává, zpracovává a zpřístupňuje univerzální a regionální knihovní fond 

  se zřetelem na potřeby občanů 

- zpřístupňuje knihovní dokumenty z knihovního fondu městské knihovny, nebo 

  prostřednictvím meziknihovních sluţeb z knihovního fondu jiné knihovny včetně 

  zahraničích 

- vydává neperiodické tiskoviny ve smyslu zákona č.37/1995 Sb., o vydání 

  neperiodických publikací, ve znění pozdějších předpisů a periodického tisku ve  

  smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 

  tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších 

  předpisů 

- poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace 

  a rešerše 

- zajišťuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů včetně 

  přístupu na internet 

- pořádá a organizuje kulturní, vzdělávací a informační pořady pro veřejnost 

- poskytuje reprografické sluţby (za podmínek uvedených v knihovním řádě) 
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  půjčování CD nosičů, e-knih, inzertní a reklamní sluţby 

- zabezpečuje podporu zájmovým, vzdělávacím a kulturním aktivitám (Klub čtenářů 

  Bohumila Hrabala, Literární kabinet Bohumila Hrabala) 

- zabezpečuje výstavní činnosti 

 

Významné akce: 
Univerzita třetího věku – ve spolupráci s ČZU Praha 

Březen měsíc čtenářů 

Noc s Andersenem 

Noc literatury 

Hrabalovo Kersko 

Piknik v trávě s kníţkou 

Výstava fotografií, archiválií a soutěţ ke 100 letům republiky 

Pasování prvňáčků 

Rozkvetlé prázdniny - tematický prázdninový program pro děti 

Bookstart aneb s kníţkou do ţivota 

Týden knihoven  

Otevření pobočky na sídlišti - poliklinika 
Výroční setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala  

 

Univerzita třetího věku – v tomto roce probíhaly další semestry na téma Etika jako 

východisko z krize společnosti a Cestování. V květnu se konala slavnostní promoce 

 v aule České zemědělské univerzity v Praze. Slavnosti se zúčastnilo 26 našich 

studentů. 

Ve studiu UV3 pokračovalo ve dvou kurzech celkem 55 studentů na téma Kapitoly 

českých dějin a opět ke konci roku bylo přihlášeno k slavnostní promoci dalších 5 

studentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V rámci „Března měsíce čtenářů“ jsme oceňovali opět naše čtenáře. Tentokrát byl 

oceněn nejmladší čtenář knihovny - tříletý Ondřej Ďurčanský.  

Cena v podobě knihy a hračky byla malému Ondřejovi předána z rukou našeho 

předního astronoma a astrofyzika Jiřího Grygara v úvodu jeho přednášky Ţivot ve 

vesmíru. 

V rámci března proběhlo několik zajímavých přednášek a besed, jiţ zmíněný Jiří 

Grygar měl přednášku 6.3. a navázal na něj astro-fotograf Petr Horálek, který se 

proslavil unikátními fotografiemi hvězd, známý spisovatel a historik Vlastimil 

Vondruška se setkal se svými čtenáři dne 27.3.  
 

Pro děti byla připravena komiksová exkurze do mládí dnešních babiček a dědečků - 

workshop Jiřího Černého a ilustrátora Lukáše Fibricha – Jak se ţilo holkám a klukům 

za socialismu. 

Byl zahájen cyklus přednášek se zaměřením na zdravý ţivotní styl, pod názvem 

6 cest ke zdraví těla mysli. Vykročte s námi! Cyklus probíhal od února do června. 
 

Noc s Andersenem se konala 23.března, pohádková noc pro dětské čtenáře plná 

soutěţí, hádanek, tvoření a hlavně čtení se odehrávala v knihovně. Zúčastnilo se 24 

dětí a 4 dospělí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noc literatury se konala v Nymburce  9. 5. 2018. Jde o akci, která netradičním 

způsobem přibliţuje veřejnosti současnou světovou literaturu v českých překladech. 

Na zajímavých místech v Nymburce jsme připravili veřejná čtení v podání známých 

herců: 

Café Society – David Matásek 

Rádio Patriot – Natálie Kocábová 

Sokolovna – Berenika Kohoutová 

Loď Blanice – Jaromír Nosek 

V průběhu Noci literatury navštívilo místa a vyslechlo ukázky z knih cca 350 

návštěvníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrabalovo Kersko – 19.5.2018 – 20. jubilejní ročník 

V tomto roce se konal jubilejní 20.ročník akce Hrabalovo Kersko. Soustředili jsme se 

na poutavý a kvalitní program, zajistili jsme tisk propagační broţury k 20.výročí, 

v rámci kulturního programu bylo zajištěno divadlo, vystoupení hudebních skupin 

TOJO BAND, Crossband a Vanua2, byli pozvání zajímaví hosté např. Zdena 

Hadrbolcová, Tereza Bebarová, Pavel Nový, Petr Brukner a zpěvák Aleš Ulm. 

Tradičně probíhala procházka kerským polesím „po místech, která měl Bohumil 

Hrabal rád“, průvodcem byl Jan Řehounek, byla zajištěna cyklojízda a plavba lodí 

Blanice z Nymburka do Kerska. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piknik v trávě s kníţkou  - 6. 6. 2018 

Touto tradiční akcí se jiţ po osmé připojuje knihovna k projektu Celé Česko čte 

dětem. Piknik v trávě probíhá  

V Parku U Vodárenské Věţe, kdy dětem čtou významné osobnosti města, herci, 

divadelníci, hudebníci hrají písničky, děti sedí na dekách a poslouchají pohádky a 

písničky, postupně se vystřídají během celého dopoledne všechny děti z MŠ a 1.tříd 

ZŠ a také děti z blízkého okolí.  

Spolupracujeme jiţ několik let s firmou FOKUS, která vţdy zajistí pro děti nějaké 

sladkosti, perníčky, koláčky 

 a rohlíčky. Akce je pořádána na podporu dětského čtenářství a během dopoledne 

pohádky vyslechlo 500 dětí z Nymburka a okolí. 

 



 

Pasování prvňáčků 

Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského probíhá v knihovně kaţdoročně v 

závěru školního roku, obyčejně v červnu. Pasování probíhá za účasti královny 

Abecedy, šaška Háčka a rytíře Písmenka.  

Prvňáčci prokáţí své znalosti ve čtení a získají pasovací listinu, kterou mohou později 

vyměnit za průkazku do knihovny na rok zdarma.  

Letos jsme pasovali 270 dětí a na slavnostní obřad se přišli podívat i rodiče a 

prarodičů prvňáčků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 let republiky ve fotografiích 

Městská knihovna ve spolupráci s městem Nymburk a Vlastivědným muzeem 



v Nymburce připravila k výročí republiky fotografickou a archivářskou soutěţ. 

Ze zapůjčených fotografií muzea, rodinných archivů a dalších cenných archiválií 

byla připravena v měsíci červnu výstava – 100 let republiky ve fotografiích 

Nymburka. Na vernisáţi byly promítány zdigitalizované historické filmové  

záběry z Nymburka a předány ceny a diplomy zapůjčitelům fotografií a archiválií. 

Skupina historických legionářů představila při vernisáţi jednotlivé historické 

uniformy z různých zemí, coţ zaujalo všechny přítomné. 

Výstava měla velký kladný ohlas a byla ještě dále vystavena v podzimních měsících 

v prostorách městského kina v Nymburce. 

 

Rozkvetlé prázdniny v knihovně – celoprázdninový program 

Tentokrát se prázdniny v knihovně odehrávaly na téma ochrany ţivotního prostředí, 

péče o květiny a pěstování, pro děti byly připraveny soutěţe, kvízy, tvoření a 

pohybové aktivity, které mohly plnit v průběhu celých prázdnin. Na závěr byl  

zajištěn výlet pro děti do Botanicusu v Ostré a slavnostní vyhodnocení. Dětem byly 

předány věcné ceny a shlédly pohádku loutkového divadla. 



 

 

Bookstart aneb s kníţkou do ţivota 

Knihovna se připojila k celostátnímu projektu „Bookstart aneb s kníţkou do ţivota“, 

který je primárně zaměřený na podporu čtenářství nejmenších dětí. Pro děti okolo 

dvou let a jejich rodiče byla pravidelně jednou za čtvrtletí pořádána setkání „Ptáčata“, 

kde hlavní náplní je práce s knihou, tvoření, malování a zpívání. Tato setkávání jsou 

soustředěna především na společné čtení a navazující aktivity podporující čtenářství. 

 

Na kaţdém vítání občánků na MÚ předává knihovna dárkovou tašku s propagačními 

materiály projektu a pozvánku do knihovny. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala 

Výroční setkání členů se konalo v sobotu 8.12.2018 v knihovně. Byla zajištěna 

odborná přednáška Bohumil Hrabal v samizdatu, kterou přednesl Mgr. Stanislav 

Hlaváč z knihovny Libri Prohibiti v Praze. Proběhla diskuze a bylo rozhodnuto, ţe  

předsednictvo klubu bude i nadále pracovat ve stejném sloţení. Předsedou klubu 

zůstává Jan Řehounek.  

Dále setkání probíhalo v přátelském duchu za účasti členů klubu za přispění 

sponzorského daru pivovaru Nymburk a připraveného občerstvení.  

 

Během roku připravila knihovna víc neţ 100 akcí pro veřejnost, k nejsledovanějším 

patřila setkání a besedy: 

Jaroslav Kmenta – Boss Babiš, která se konala v malém sále Obecního domu v 

Nymburce 10.1.2018, Erik Tabery – debata s šéfredaktorem týdeníku Respekt se 

konala ve Velkém sále Obecního domu v Nymburce dne 24.4.2018, přednáška 

s naším předním astronomem a astrofyzikem Jiřím Grygarem se konala 6.3.2018  

a beseda s oblíbeným historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou se konala 

dne 27.3.2018. 



 

Nově otevřená pobočka 

Po téměř ročním maratónu při hledání vhodných prostor, rekonstrukce prostor 

dle stávajících vyhlášek a nařízení, po náročném stěhování regálů a knihovnického 

mobiliáře, nespočet beden knih....jsme slavnostně otevřeli pobočku na sídlišti. 

Pobočka na sídlišti byla v 90.letech zrušena a nyní se podařilo za významného 

přispění zřizovatele Města Nymburka opět pobočku na sídlišti otevřít. 

Nová pobočka knihovny dostala hezké, kompletně zrekonstruované prostory v 

suterénu budovy polikliniky. Je bezbariérově přístupná, moderně vybavená a sluţby 

veřejnosti nabízí v úterý a čtvrtek od 8 – 17 hodin. Nabízí volný výběr beletrie a 

naučné literatury pro děti i dospělé, zatím ze 3.500 svazků.  

Připravujeme i různá setkání, čtení, tvoření a besedy, které budou určeny obyvatelům 

nymburského sídliště. Jiţ se rozvíjí spolupráce se ZŠ RAF v Nymburce a MŠ Větrník 

a MŠ Pejska a kočičky. Chtěli bychom akcemi zaujmout veřejnost a poskytnout jim 

zázemí, kde se budou rádi scházet a trávit svůj čas.   

 

 

 

Ve výstavní hale knihovny byly zajištěny kaţdý měsíc výstavy výtvarného umění, 

na výstavy jsou připraveny plakáty a pozvánky, případně i vernisáţe. 

Výstavy jsou hojně navštěvovány veřejností a kladně hodnoceny, vzhledem k tomu, 

 ţe jsme jediná celoroční galerie ve městě. 

 

Městská knihovna v Nymburce se přihlásila do prestiţní soutěţe městská knihovna 

roku, kterou pořádá SKIP při NK ČR. V této soutěţi jsme v kategorii knihovna ve 

městě 10 aţ 20 tisíc obyvatel získali páté místo. 

 

Ředitelka knihovny získala v březnu 2018 ocenění za soustavnou přínosnou činnost v 

oboru od Svazu knihovníků a informačních pracovníků NK ČR - středočeského 

regionu „Papilio bibliothecalis“. 

 

U příleţitosti 100 let republiky byla Městská knihovna v Nymburce oceněna 

nejvyšším městským vyznamenáním - nymburským lvem 1.třídy. Slavnostní večer 

probíhal v Hálkově městském divadle v pondělí 29.října 2018, kdy po předání 

vyznamenání byla uvedena divadelní hra ČAPEK.  

Slavnostního večera se zúčastnily všechny knihovnice a byly pozvány i bývalé 

kolegyně, které jiţ odešly do důchodu.  

Ocenění si velmi váţíme a je pro nás velkou motivací do další práce. 



 

Základní statistické údaje za 2017 

 

Knihovní fond                         63.600 

periodika                                        86 

přírůstky za rok                          2.852 

úbytky za rok                             3.400 

počet výpůjček                       137.880 

počet čtenářů                              3.005 

čtenáři do 15 let                            807 

návštěvníci celkem                 116.563 

návštěvníci fyzicky                   89.065 

vyuţívající internet                      2.291 

návštěvníci on-line sluţeb         27.498 

návštěvníci kulturních akcí          5.752 

návštěvníci vzdělávacích akcí   24.200 

 

Hospodaření 

výnosy celkem                       5 782.136 

vlastní trţby                               381.157       

náklady celkem                      5 650.663 

náklady na kniţní fond 

celkem                                       528.192 

 
 

Pro čtenáře a návštěvníky je k dispozici bezdrátový internet Wifi ve všech prostorách 

knihovny, přístup na PC a internet je ve studovně, dětském i dospělém odd., pro 

registrované čtenáře jsou k zapůjčení e-čtečky, deskové hry a tematické kufříky. 

Návštěvníci mají k dispozici uzamykatelné šatní skříňky, několik odpočinkových  

a klidových míst. V hale knihovny je umístěn automat na kávu a zdarma na pitnou 

vodu. 

Další sluţbou pro čtenáře je Donáška do domu, kterou knihovna zajišťuje zdarma pro 

handicapované čtenáře.  

Při knihovně je zřízen Klub čtenářů Bohumila Hrabala, který má okolo 80 členů 

nejen z ČR, ale i Maďarska, Slovenska a Polska. Je vydáván čtvrtletník Pábitel a jsou 

pořádány společné akce a setkání, stěţejní akcí je Hrabalovo Kersko. Dále je při 

knihovně zřízen Literární kabinet Bohumila Hrabala, který slouţí zájemcům a 

badatelům o literární dílo spisovatele. Bibliografie kabinetu je průběţně doplňována. 

V tomto roce v rámci spolupráce s Gymnáziem Bohumila Hrabala v Nymburce byly 

zajištěny přednášky Bohumil Hrabal v samizdatu. 

 

Více informací na www.knihovna-nbk.cz 

 

Helena Liptáková 

ředitelka 

http://www.knihovna-nbk.cz/

