
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2019 

 

 

 
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 

v budově polikliniky, ve smyslu zákona č.257/2001 Sb. (tzv. knihovní zákon) v platném 

znění, za dodržování podmínek rovného přístupu všech občanů bez rozdílu k těmto 

službám. 

 
Předmět činnosti: 

- získává, zpracovává a zpřístupňuje univerzální a regionální knihovní fond se zřetelem 

  na potřeby občanů 

- zpřístupňuje knihovní dokumenty z knihovního fondu městské knihovny včetně zahraničních 

- 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 a 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 služby (za podmínek uvedených v knihovním řádě), půjčování CD 

  nosičů, e-knih, e-čteček, inzertní a reklamní služby 

- zabezpečuje podporu zájmových, vzdělávacím a kulturním aktivitám (Klub čtenářů Bohumila 

  Hrabala, Literární kabinet Bohumila Hrabala) 

- zabezpečuje a organizuje výstavní činnost výtvarného umění 

 

Významné akce: 
Univerzita třetího věku – ve spolupráci s ČZU v Praze 

Březen měsíc čtenářů 

Noc s Andersenem 

Noc literatury 

Hrabalovo Kersko 

Piknik v trávě s knížkou 

Pasování prvňáčků 

Člověčí prázdniny 

Bookstart aneb s knížkou do života 

Týden knihoven 

30 let svobody 

Pobočka 
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Univerzita třetího věku ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – v tomto roce 

opět probíhaly další semestry vzdělávání pro seniory. Témata byla vybrána – barokní umění v 

Čechách a další následující semestr na téma Klenoty barokního sochařství v českých zemích. 

Další studenti byli slavnostně promováni v aule univerzity v Praze a knihovna připravila tématické 

výlety s odborným výkladem: Dvakrát se uskutečnil výlet do Prahy s průvodkyní - baroko v Praze a 

další výlet byl zajištěn do barokního zámku v Lysé n. L. 

Celkem studuje 55 seniorů, kteří pravidelně docházejí na virtuální přednášky do knihovny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc s Andersenem – 23.3.2019 

Městská knihovna v Nymburce se opět připojila k mnoha místům, kde probíhaly pohádkové Noci s 

Andersenem. Připravila pro děti program s oblíbenými knižními postavami, pohádkovými bytostmi, 

plný soutěží a tvoření. S dětmi jsme byli ve Vlastivědném muzeu na výstavě Z dějin železnice v 

Nymburce, svezli jsme se jednu stanici vlakem a podívali se, jak to funguje na dispečinku na 

hlavním nádraží v Nymburce. Program v knihovně pak již patřil knihám a čtení. Zúčastnilo se 25 

dětí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Březen měsíc čtenářů 

Tak jako každý rok i tentokrát jsme ocenili čtenáře naší knihovny za rok 2018. Byl udělen titul 

Mistr četby a cena byla určena pro muže-čtenáře. Mistrem četby za nymburskou knihovnu byl  

vybrán pan Jaroslav Slavíček, který patří mezi aktivním čtenáře a je častým návštěvníkem 

knihovny.  

Pan Slavíček získat pamětní list a poukázku na nákup knih dle vlastního výběru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     V rámci měsíce března se vždy snažíme připravit zajímavý program pro malé i velké 

návštěvníky knihovny. K velmi úspěšným akcím patřila přednáška architekta Adama Gebriana, 

který získal v roce 2005 titul „architekt roku“. Přednáška - Architektura a veřejný prostor velmi 

zaujala všechny přítomné, jako i další v nabídce – přednáška Rodopis - koníček na celý život,kterou 

přednesla Helena Voldánová, přední česká genealožka. 

Pro děti byly připraveny hned dvě velmi zajímavá a poutavá setkání s autorkou knih a muzikantkou  

Markou Míkovou a přední dětskou ilustrátorkou Andreou Popprovou. 

 

Noc literatury 

Už třetí Noc literatury v Nymburce se konala 9.5.2019. Série veřejných čtení se uskutečnila na 

atraktivních a běžně nedostupných místech Nymburka. 

Country Club, Šafaříkův mlýn    -   Erika Stárková 

Kavárna Café Society                 -    Daniel Rous 

Letní čítárna Městské knihovny 

v Nymburce                                -     Ondřej Pavelka 

Pravěká Mohyla                          -     Václav Jílek 

Čtení probíhalo od 18 – 21.30 hodin v půlhodinových intervalech. 

Noc literatury 2019 navštívilo na 350 posluchačů. 

 

 



Hrabalovo Kersko  - XXI.ročník – 18.května 2019 

 

Připravili jsme další ročník akce Hrabalovo Kersko s již tradiční procházkou kerským polesím,  

cyklojízdou z Nymburka do Kerska a pestrým programem na zahrádce lesního ateliéru u Kubů v 

Kersku.  

 

V programu vystoupili členové 

divadelního spolku Hálek s ukázkou na motivy knihy „Postřižiny“, hosté letošního ročníku byli 

Oldřich Vízner, Pavel Nový, Zuzana Maléřová, Petr Brukner,Marie Drahokoupilová, vystoupila 

hudební skupina Tojo band  

a swing quintet Jiřího Ševčíka. 

 V galerii ateliéru byla instalována výstava Momentky z Hrabalovy galaxie – maďarských umělců. 

 

 

Piknik v trávě s knížkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto tradiční akcí se již po deváté připojila knihovna k Mezinárodnímu týdnu čtení dětem a 

zorganizovala Piknik v trávě s knížkou V Parku U Vodárenské Věže. 

Dětem předčítali herci, spisovatelé, osobnosti města, knihovníci a hudebníci zahráli písničky 

společně s dětmi. Celé dopoledne se děti z MŠ a 1.tříd ZŠ střídají na dekách a poslouchají pohádky 

a písničky. Firma FOKUS připravila jako vždy nějaké sladkosti pro děti. Akce je pořádána na 

podporu čtenářství a během dopoledne vyslechlo pohádky 530 dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasování prvňáčků  

 

Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského každoročně pořádá knihovna v závěru školního roku. 

Pasování probíhá za účasti královny Abecedy, šaška Háčka a rytíře Písmenka.  

 

 

 

 

 

 

Děti prvních tříd prokáží své znalosti ve čtení a získají 

pasovací listinu, kterou mohou vyměnit za průkazku 

do knihovny na rok zdarma. 

V roce 2019 bylo pasováno 279 dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Člověčí prázdniny 

Připravili jsme celoprázdninový program, tentokrát zaměřený na lidské tělo, jeho fungování 

a ochranu zdraví. Na děti čekaly soutěže, kvízy, tvoření, pohybové aktivity a knížky s touto 

tématikou. Celé prázdniny tak mohly děti chodit postupně plnit lehké i nelehké úkoly. 

Poslední prázdninový týden pak proběhlo zábavné odpoledne se slavnostním vyhodnocením, 

pohádkou, ukázkou jak správně čistit zuby a s ukázkou poskytnutí první pomoci. Zajímavá pak pro 

děti byla ukázka záchranářského vozidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookstart aneb s knížkou do života 

 

Knihovna je zapojená do projektu, který rozvíjí pozitivní vztah ke knihám a čtenářskou gramotnost 

malých dětí. Pro děti okolo dvou let a jejich rodiče jsou každé čtvrtletí pořádána setkání „Ptáčata“. 

V tomto období se odehrává vývoj poznávacích procesů, zrakové vnímání, motorické schopnosti, 

řeč a další dovednosti. Z tohoto důvodu jsme připravili v roce 2019 setkání a besedu s dětskou 

lékařkou, fyzioterapeutkou, logopedkou a muzikoterapeutkou. Pravidelná setkání byla pro maminky 

výjimečnou možností si osvojit některé dovednosti společně s dětmi. Dětem a rodičům jsou 

předváděny vhodné knihy, zážitkové čtení a další novinky v knižním fondu. 

Knihovna předává při vítání občánků pravidelně startovací balíčky všem dětem s pozvánkou 

do knihovny.  

V rámci projektu budeme i nadále připravovat pravidelná setkání, chceme podporovat a rozvíjet 

čtenářské dovednosti a gramotnost již malých dětí společně s jejich rodiči. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pobočka - sídliště 

Je to již rok, kdy veřejnosti slouží pobočka městské knihovny v prostorách 

polikliniky na sídlišti. O tom, že to byl krok správným směrem svědčí vysoká návštěvnost čtenářů, 

jejich spokojenost s blízkostí knihovny i výběrem knih a činností pobočky.  

 

Snažíme se na pobočce pořádat i akce pro všechny věkové kategorie, 

od dětí, maminky s malými dětmi až po seniory - malý výčet akcí za uplynulý rok:  

únor 
12.února – valentýnské tvoření – dárek z lásky 

14.února – autorské čtení Jana Řehounka, setkání, beseda a autogramiáda   

                  nymburského autora 

28.února – autorské čtení Luboše Pavla – autorská tvorba pro děti 

duben 
11.dubna – Včelařství a jedlé květy – přednáška Čestmíra Vorlíčka o základech  

                   včelařství a významu včel pro člověka 

16.dubna – úprava stravy na jaře (přednáška s ochutnávkou), jaké potraviny  

                   používat a jak odlehčit na jaře stravu – výživová poradkyně  

                   Gabriela Poncová 

16. a 18. dubna – velikonoční tvoření pro děti 

květen  
7. a 9.května – dárek pro maminku – tvoření originálního dárku maminkám 

14.května –    Tři bratři z Mydlovaru – beseda s autorem knihy  

                       Mgr. Václavem Kořánem 

říjen 
8.října – Starobylým Českobrodskem mezi Výrovkou a Šemberou – literární     

               beseda Jana Řehounka 

listopad 
21.11. - zimní tvoření pro každého – originální klíčenky a záložky do knížky jako dárek. 

Prosinec 
12. 12. - vánoční tvoření pro každého - vánoční ozdoby a dárky 

 

Své místo si zde našli stálí návštěvníci z řad seniorů i dětí, kteří převážně žijí na sídlišti a blízkém 

okolí. Naučily se sem chodit i děti, které zde tráví volný čas při psaní úkolů, hrají deskové hry a 

nebo si čtou. Také zde našly své místo maminky s malými dětmi, které začínají objevovat blízkost a 

intimitu prostoru pobočky. 

Základní i mateřské školy využívají blízkost pobočky pro seznámení dětí se čtenářstvím a 

pravidelným návštěvníkem je čtenářský klub z ZŠ RAF. 

Na příští rok připravujeme pro zájemce minikurz trénování paměti, určitě budeme pokračovat v 

zajímavých besedách a tvořivých dílnách. 

 

                                                                                   

 



30 let svobody 

Knihovna připravila u příležitostí 30.výročí sametové revoluce několik zajímavých setkání s 

významnými lidmi. O besedy byl mezi veřejností velký zájem. 

 

 O sametové revoluci s Michaelem Horáčkem – beseda s přímým aktérem listopadu 89 

4.11. 2019 od 18.30 hodin. 

O svobodě s Janem Sokolem – beseda s předním českým filosofem, pedagogem a publicistou 

21.11.2019 od 17.30 hodin. 

Mezi dvěma Kimi – KLDR očima Niny Špitálníkové –  koreanistka představila Kimovu Severní 

Koreu tak, jak ji poznalo jen pár lidí na světe. 

26.11.2019 od 17.30 hodin. 

2.12.2019 Společenstvo obětí – Marek Orko Vácha – přednáška vysokoškolského pedagoga, 

biologa a spisovatele.  

 

Ve výstavních prostorách Městské knihovny v Nymburce měsíčně probíhají výstavy výtvarného 

umění nepřetržitě již víc jak 30 let.  

Je zajišťována propagace výstav, dle domluvy s vystavovateli i vernisáže. Výstavní plán je zaplněn 

až do roku 2022. 

Leden      - Krajina Polabí – Helena Grocholová 

Únor        - Na kole přes pole – Marek Krejčík 

Březen     - Tvář krajiny – Alena Veselá 

Duben      - Obrazy – Marie Pourová 

Květen     -  Minimalismus ve fotografii – ZUŠ Nymburka 

Červen     -  Dary – Alena Stellnerová 

Červenec-srpen – Před objektivem Země – Karel Stellner 

Září          -  Obrazy a grafika – Ladislav Červinka 

Říjen        -  Zvířata a lidé – ZUŠ Nymburka 

Listopad   - Fotografie Jana Řehounka 

Prosinec   -  Výtvarné sdružení Jana Dědiny Nymburk 

 

NOVINKY: 

Virtuální projekt Brain & Breakfast – živé přenosy z Impact Hubu v Praze do míst v České i 

Slovenské republiky, které se věnují současným problémům v oblasti vzdělávání, vědy a technologií 

a podnikání. Pro návštěvníky snídaní je připraveno občerstvení od pekařství Kopecký, kteří náš 

projekt sponzorují. Každé téma představí významný odborník ze zvolené oblasti a po skončení 

přednášky je umožněna diskuze a zadávání dotazů do místa vysílání. Snídaně jsou určena pro 

širokou veřejnost a jsou zdarma. 

 

Letní čítárna  

V nově otevřené letní čítárně jsme uspořádali 

francouzský večer s poslechem francouzské 

literatury a ochutnávky francouzských specialit. 

Následně pak pokračoval v podobném duchu 

portugalský a slovenský večer. O nové programy 

byl zájem a rádi bychom pak v letních měsících 

připravili podobné pořady. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Základní statistické údaje za rok 2019 
Knihovní fond                        67.077 

Periodika                                       96 

Přírůstky za rok                        5.403 

Úbytky                                      1.828 

Počet výpůjček                      146.141 

Počet čtenářů                             3.127 

Čtenáři do 15 let                        1.034 

Návštěvníci celkem               136.338 

Návštěvníci fyzicky               106.568 

Využívající internet                    3.931 

Návštěvníci on-line služeb       29.770 

Návštěvníci kulturních akcí        9.300 

Návštěvníci vzdělávacích akcí  30.100 

Počet akcí za rok                            302 

Hospodaření 

Výnosy celkem                    7 752.096 

vlastní tržby                            473.532 

náklady celkem                    7 591.100 

náklady na knižní fond            924.631         

 

    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 oddělení. Pro registrované čtenáře jsou 

k zapůjčení e-čtečky, deskové hry a tématické kufříky. Návštěvníci mají k dispozici uzamykatelné 

skříňky, několik odpočinkových a klidových míst. V hale knihovny je umístěn automat na kávu 

a zdarma na pitnou vodu. Pro čtenáře je v letních měsících k dispozici i letní čítárna v příjemným 

posezením. 

Další službou 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 z Maďarska, Slovenska a Polska. Je vydáván a distribuován čtvrtletník Pábitel. Ke stěžejní  

akci klubu patří Hrabalovo Kersko – v roce 2019 se konal XXI. ročník.  

Literární kabinet Bohumila Hrabala slouží zájemcům a badatelům o literární dílo spisovatele a 

bibliografie kabinetu je průběžně doplňována. 

 

Více informací na www.knihovna-nbk.cz 

 

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

