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Knihovna sídlí ve vlastní budově (budově v majetku města),
v přízemí sídlí oddělení pro dospělé čtenáře, v  1. patře se
nachází oddělení pro děti a mládež, ve 2. poschodí (podkroví)
se nalézá multifunkční centrum, kde se konají besedy a
výstavy pro veřejnost. 
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Rok 2021 lze z pohledu fungování rozdělit do dvou kontrastních částí. V zimních a jarních
měsících byla knihovna z důvodu protiepidemiologických opatření na dlouhé týdny
uzavřena a knížky a časopisy bylo možné vydávat jen přes tzv. výdejní okénko v průjezdu
knihovny. Nemožnost vybírat knihy přímo v regálech a obava o vlastní zdraví způsobily
značný propad v počtu výpůjček a žádostí o rezervace knih. Zcela bylo také až do konce
června a v navazujících letních měsících zrušeno pořádání besed, přednášek a veškerých
kulturních akcí. V průběhu jara poté došlo postupně k obnově omezeného provozu půjčování
knih 
i uvnitř knihovny. V květnu a červnu se podařilo také ve spolupráci se školami uskutečnit
v prostorách dokončované Zahrady příběhů několik programů určených pro školy a školky.
 
Během letních měsíců se epidemiologická situace natolik zlepšila, že došlo k obnově
výpůjčních služeb v plném rozsahu. Od září se poté v knihovně začaly konat pravidelné
besedy v klubu Pohoda a také začal cyklus čtvrtečních besed s různými hosty. Důležitou
událostí bylo pak slavnostní otevření dokončené Zahrady příběhů. Tu se podařilo během léta
dosázet trvalkami a sazenicemi bylin. Došlo též k navezení kvalitní zeminy a jejímu osetí
travní směsí. Zahrada tak od září slouží červenokostelecké veřejnosti. Prostory zahrady
obzvláště s oblibou využívaly i místní mateřské školy. 
V průběhu podzimu došlo v chodu knihovny k několika proměnám. Byla podepsána s firmou
Josi s.r.o. smlouva o renovaci a údržbě počítačové sítě. To obnášelo modernizaci či výměnu
stolních počítačů, vybudování nového serveru, zřízení veřejné wifi sítě v prostorách
knihovny. Knihovna také nechala vytvořit u firmy DMP s.r.o. nové, uživatelsky přehledné
webové stránky, které obsahují přístup ke čtenářskému kontu, online katalogu a jsou na nich
zveřejňovány pozvánky na knihovnou pořádané kulturní akce. 

Důležitou změnou v činnosti knihovny byl přechod na nový knihovní systém Tritius.
Z důvodu převodu dat do nového katalogu byla knihovna v říjnu mimořádně na jeden a půl
dne uzavřena. Po prvotním překonání nejistoty, jak se nový katalog ovládá, si zaměstnanci 
i veřejnost postupně zvyká na jeho každodenní používání. Přínos Tritia spočívá především
v urychlení katalogizace nových titulů a možnosti snadněji rezervovat knihy v knihovně. 

Obecné
zhodnocení
roku 2021

1.



Počet zaměstnanců se v roce 2021 nezměnil: V čele knihovny stojí její ředitel, 2 knihovnice
v dětském oddělení, 2 knihovnice v oddělení pro dospělé čtenáře, 1 zaměstnankyně na balení
a opravu knih na úvazek 0,3. Knihovna dále na dohodu o provedení práce vyplácí měsíčně
dalším 10 osobám peněžitou odměnu za vedení knihovnických služeb na pobočkách
knihovny a v obecních knihovnách, vůči nimž vykonává Knihovna Břetislava Kafky regionální
funkci.  
Knihovna má tři vlastní pobočky: v Olešnici (spravuje Zdeňka Burešová), na Bohdašíně
(spravuje Kamila Kaválková) a ve Lhotě u Červeného Kostelce (spravuje Libuše Sedláčková).
Střediskovou funkci zajišťuje Knihovna Břetislava Kafky těmto obecním knihovnám: Slatina
nad Úpou (spravuje Jitka Polášková), Červená Hora (spravuje Šárka Šulcová), Žernov (spravují
Jakub Kosinka, Alena Pácaltová, Monika Špreňarová Vodehnalová), Zábrodí (Milan Krejsek),
Horní Rybníky (Michaela Demjanovičová) a Horní Radechová (spravuje Hana Kaplanová). 
V čele knihovny došlo v průběhu roku 2021 ke změně. Od 1. 7. vystřídal PhDr. Marcelu
Fraňkovou na postu ředitele Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D. Ze zdravotních a rodinných důvodů
byl ve druhém pololetí roku zkrácen pracovní úvazek Táni Křechové z 8 na 6 hodin
denně/30 hodin týdně. (Od 1.1.2022 pracuje Táňa Křechová v knihovně již opět na plný
úvazek). V prvním pololetí roku 2021 vypomáhala při vedení pobočky knihovny ve Lhotě 
u Červeného Kostelce Vendula Fraňková. 

Počet zaměstnanců   

V čele knihovny působila do 30.6. PhDr. Marcela Fraňková, kterou po jejím odchodu do
penze vystřídal od 1.7. Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D. V oddělení pro dospělé čtenáře pracují Táňa
Křechová a Hana Kaplanová, která také plní funkci uklízečky. Oddělení pro děti a mládež
vede Mgr. Hana Nováková a Bc. Kristina Ungrová. O balení knih a jejich opravu při poškození
se stará na zkrácený úvazek Iva Kanerová. 

2. Zaměstnanci



Vzdělávání zaměstnanců  

Také v roce 2022 se zaměstnanci knihovny účastnili vzdělávacích kurzů, díky nimž došlo
k zefektivnění a zkvalitnění jejich knihovnické činnosti. 

Knihovnice z oddělení pro děti a mládež absolvovaly zejména semináře zaměřené na práci
s dětskými kolektivy a rozvíjení jejich čtenářské gramotnosti. Mezi navštívené kurzy patří mj.
tyto: online Burza nápadů, prezentace aktivit knihovny z Meziměstí; webináře Národní
pedagogické knihovny Čtenářský deník a seznamy doporučené literatury a Fantasy v dětské
literatuře; TaBook – Festival malých nakladatelů Tábor; dvoudenní konference o vzdělávání
v Broumově včetně workshopů; webináře Jak na environmentální akce pro děti v knihovně a
Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy, webinář Bookstart pro
knihovny zapojené do tohoto projektu, online Královéhradecká knihovnická konference
2021 na téma Knihovny podporují čtenářství dětí a mládeže.
 
Všichni pracovníci knihovny prošli ve dnech 15. a 18. 10. školení, které se týkalo práce
s novým knihovnickým katalogem Tritius. 



Knihovna v roce 2021 hospodařila s drobným ziskem 387,69 Kč. Schválený rozpočet pro rok
2021 činil v příjmové i výdajové kapitole 3 554 000,00 Kč. Skutečné výdaje pak činily
3 651 606,67 Kč. Příjmy knihovny byly 3 651 994,36 Kč. Zvýšené náklady na fungování
knihovny byly zapříčiněny zejména renovací počítačové sítě v částce 140 123 Kč. 
Další neplánovanou mimořádnou položkou bylo pořízení nového knihovního systému
Tritius. Samotná cena za instalaci a pronájem služeb činila 36 938,88 Kč. Knihovna pak od
října 2021 měsíčně platí částku 4 012, 36 Kč, v níž je zahrnuto uložení všech dat spojených
s knižním fondem na serveru provozovatele katalogu, péče o tato data a technická podpora
v případě komplikací. 

Další mimořádnou položku ve výdajích znamenala tvorba nových webových stránek
knihovny od firmy DMP s.r.o. v ceně 56 628 Kč. 
Mimořádné výdaje, které byly zapříčiněny výše uvedenými skutečnostmi, se podařilo
částečně pokrýt mimořádnou dotací 180 000,00 Kč, kterou knihovně poskytlo Město
Červený Kostelec.  

 

3. Hospodaření



Mezi základní služby, které knihovna poskytuje, patří půjčování knih a časopisů. Dále je to
pořádání vzdělávacích programů pro školy a školky. Knihovna také nabízí volnočasový klub pro
maminky a jejich malé děti Knihovníček. Pro dospělé návštěvníky pak knihovna pořádá
přednášky a besedy na různá témata.  

Čtenáři a návštěvníci 
Knihovna měla k 31.12. 2021 1 348 registrovaných čtenářů. Z toho 708 v oddělení pro dospělé
čtenáře a 640 v oddělení pro děti a mládež. Celkem bylo v roce 2021 zapůjčeno 66 584
dokumentů. Oproti roku 2022 je to pokles o 50 421 jednotek. Příčinou menšího počtu výpůjček
bylo několikaměsíční uzavření budovy knihovny a půjčování knih jen přes „výdejní okénko“, 
o které neměli čtenáři takový zájem, jako když mohli knihy vybírat přímo z regálů. 

Oddělení pro dospělé čtenáře   
Oddělení pro dospělé čtenáře zajišťuje nákup nových knižních a časopiseckých titulů zejména
pro čtenáře starší 15 let. Mezi nově pořízené tituly v roce 2021 patří novinky českých i světových
spisovatelů. Mezi oblíbené žánry patří zejména historické romány, detektivky, knižní rozhovory
se známými osobnostmi. V roce 2021 byl v oddělení pro dospělé čtenáře zřízen knižní box
nazvaný „Knižní delikatesy“, ve kterém lze nalézt a zapůjčit si knihy s náročnějším obsahem (ať
již z uměleckého či vědeckého hlediska). Knihovna také odebírala několik titulů denního tisku
(Právo, Mladá fronta, Lidové noviny, Náchodský deník), které byly návštěvníkům knihovny 
k dispozici v čítárně. Od roku 2022 dochází ke změně odebíraných deníků. Došlo k ukončení
předplatného Lidových novin a Mladé fronty, místo toho knihovna nově odebírá Deník N.
Oddělení pro dospělé čtenáře také spravuje a rozšiřuje mezi čtenáři oblíbený fond regionální
literatury. 

Meziknihovní výpůjční služba 
Meziknihovní výpůjční službu zajišťuje oddělení pro dospělé čtenáře. V roce 2021 bylo
zpracováno 93 žádostí. 

4. Služby



Oddělení pro děti a mládež 

Oddělní pro děti a mládež sídlí v 1. patře knihovny a zajišťuje nákup a půjčování knížek pro tuto
věkovou skupinu. Oddělení také v roce 2021 úspěšně rozvíjelo spolupráci s místními školami 
a školkami, pro které ve svých prostorách uspořádalo několik desítek vzdělávacích programů.
Z důvodu omezení knihovny se spolupráce se školami rozvíjela zejména zejména ve druhé
polovině roku 2021. Knihovnu navštívily všechny třídy červenokosteleckých základních škol. Pro
děti na prvním stupni knihovnice z oddělení pro děti a mládež připravily besedy, které měly
napomoci s výběrem knížky a rozvíjením čtenářských schopností žáků. Třídy z 2. stupně
absolvovaly vzdělávací programy zaměřené na různé oblasti literární tvorby (fantasy literatura,
young adult literatura, autoři regionální literatury). Mezi úspěšné besedy lze zařadit i povídání
s výtvarnicí, spisovatelkou a fotografkou Sylvou Francovou a spisovatelkou Klárou Smolíkovou.  



Školní čtenářský klub Lupiči příběhů 

Knihovnice z oddělení pro děti a mládež od ledna 2021 organizují ve spolupráci s odloučeným
pracovištěm ZŠ Václava Hejny v Horním Kostelci školní čtenářský klub, který má za úkol u dětí
1. stupně ZŠ rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, zvyšovat úroveň jejich čtenářských
kompetencí a celkově dětem ukázat, že čtení si zasluhuje obdiv, nikoliv posměch od spolužáků.
Školního čtenářského klubu se účastní žáci 2. třídy. Důležitá je v tomto případě úzká
spolupráce s třídní učitelkou Mgr. Dagmar Přibylovou, která se tvůrčím způsobem zapojuje do
fungování čtenářského klubu. 

Čtenářský klub se koná každé pondělí odpoledne, střídavě v budově školy v Horním Kostelci či
v budově knihovny, přičemž tato setkání umožňují dětem si v knihovně zapůjčit i vybrané knihy.
Smyslem čtenářského klubu je hravou a nenásilnou formou představit žákům nové a jinak
zajímavé knihy – a to jak z oblasti beletrie, tak i naučné knížky. Metodicky se pestrá paleta
aktivit v rámci čtenářského klubu opírá o publikaci 1001 her s knížkou. Proběhlá setkání jsou
také podrobována jak ze strany knihovnic, tak ze strany účastnícího se pedagoga průběžné
reflexi, která vede ke zkvalitňování nabízeného programu. 



Bookstart 
Knihovna byla i v roce 2021 zapojena také do projektu
Bookstart, což je celosvětový projekt zaměřující se na
podporu čtenářské gramotnosti (původem z Anglie).
V Česku je tato aktivita známá pod názvem S knížkou
do života. Cílem Bookstartu je přesvědčit rodiče, že čas
strávený s dětmi nad knihou je pro vývoj dítěte
důležitý, a to zejména v oblasti tvorby a posilování
vztahu ke knize u nejmladší generace čtenářů (0+).
Dalším přínosem projektu je rozšiřování služby
knihoven pro nejmenší čtenáře a jejich rodiny.
Bookstart byl původně určený pro děti 0–3 roky, 
od roku 2021 pak byla přidána druhá věková kategorie
3–6 let. Knihovna Břetislava Kafky je zapojena od roku
2019. V rámci projektu vznikl také Knihovníček (0–3),
na rok 2022 plánuje knihovna i akce v rámci Bookstartu
3–6 let. 
 
Knihovníček 
Knihovna v roce 2021 pořádala setkání pro děti ve věku
0 až 3 roky a jejich maminky, a to každé úterý
dopoledne. Náplní Knihovníčka jsou říkadla a pohybové
hry, které vybízejí ke vzájemné interakci rodičů a jejich
dětí a slouží k rozvoji psychomotorických schopností
dítěte; socializace a komunikace dětí v kolektivu a také
budování pozitivního vztahu ke knihovně a knihám. 



Pobočky  
Knihovna Břetislava Kafky zřizuje tři pobočky:
v Olešnici, která sídlí v budově ZŠ a MŠ Olešnice, 
ve Lhotě, která rovněž využívá prostor místní ZŠ 
a na Bohdašíně, kde má pobočka knihovny
k dispozici vlastní objekt. Pobočky knihovny jsou
otevřeny každý týden. Ve Lhotě a na Bohdašíně ve
středu odpoledne (od 16 do 18 hod, resp. od 17 hod
do 18:30), v Olešnici ve čtvrtek odpoledne (od 16 do
18 hod). 
Pro obce v okolí Červeného Kostelce zajišťuje
Knihovna Břetislava Kafky střediskovou funkci, tj.
stará se o výměnu knižního fondu obecních
knihoven a poskytuje metodickou podporu. Těmito
obecními knihovnami jsou knihovny ve Slatině nad
Úpou (otevřeno pondělí 16 až 19:30), Žernov (pondělí
17 až 19 hod), Červená Hora (sobota 9 až 11 hod),
Horní Rybníky (pondělí 18 až 19 hod), Zábrodí
(pondělí 18 až 19:30) a Horní Radechová (pondělí 18
až 20 hod). 
 
Donášková služba  
V individuálních případech poskytovala knihovna po
předchozí domluvě osobám se sníženou
pohyblivostí či osobám, které ze zdravotních
důvodů nemohly navštěvovat knihovnu, donáškovou
službu do místa jejich pobytu. Pravidelně pak
docházelo každé první úterý v měsíci k půjčování
knih v pečovatelském domě U Jakuba. Půjčování knih
zde bylo pravidelně spojeno s besedou na literární 
či historické téma. 

Informační služby  
Knihovna poskytovala návštěvníkům možnost
připojení k internetu, případně i vytištění
požadovaných dokumentů. Tato služba byla
poskytována podle aktuálního ceníku služeb.    



Knihovna v průběhu roku 2021 fungovala také jako instituce, která pro obyvatele města zajišťovala
vzdělávací a kulturní pořady. Jejich pořádání však bylo limitováno aktuálními
protiepidemiologickými opatřeními. V průběhu zimy a jara proto nebylo možné jakékoliv
společenské akce organizovat. V období letních prázdnin byl provoz knihovny omezený. 
Od poloviny září se však v knihovně každý týden konala alespoň jedna beseda či jiný vzdělávací
program.   

Pořady pro veřejnost  
První velkou akcí pro veřejnost bylo slavnostní otevření knihovní Zahrady příběhů, které se
odehrálo v sobotu 18. září v rámci celorepublikové akce Zažít město jinak. V nově upravené
zahradě byly připraveny výtvarné dílny pro děti, povídání s knihovníky či vystoupení místní
cimbálové muziky. V dalším období se pak uskutečnilo 5 přednášek v rámci cyklu „besední
čtvrtky“. Knihovně se podařil ve spolupráci s Historickým ústavem FF Univerzity Hradec Králové
zrealizovat cyklus 4 přednášek „Toulky dějinami východních Čech“. V průběhu roku 2021 se
uskutečnily tři, na leden 2022 je pak plánovaná poslední ze série těchto besed.  
18.9. Zažít město jinak – kulturní program pro veřejnost v Zahradě příběhů 
30.9. Vila Břetislava Kafky v Červeném Kostelci (Bohuslav Větrovský) 
14.10. Hradec Králové v období renesance – Toulky dějinami východních Čech (doc. PhDr. Jana
Vojtíšková, Ph.D.) 
4.11. Jiří z Poděbrad a východní Čechy – Toulky dějinami východních Čech (doc. PhDr. Zdeněk
Beran, Ph.D.) 
2.12. O dolování černého uhlí v Horním Kostelci a na Bohdašíně (Václav Jirásek) 
9.12. Vojna 1866: válka „Němců s Němci“, nebo boj o českou identitu? – Toulky dějinami
východních Čech (PhDr. Jan Květina, Ph.D.) 
. 

5. Kulturní 
a vzdělávací akce
pro veřejnost  



Klub Pohoda  

Knihovna zajišťovala také v roce 2021 program pro klub Pohoda, který se
scházel od 20. 9. každé pondělí v 16 hodin v multifunkčním centru
knihovny. Klub Pohoda nabízí vzdělávací pořady z nejrůznějších oborů.
Jádrem klubu jsou návštěvníci v seniorském věku, besedy jsou však
otevřeny široké veřejnosti bez věkového omezení. 

20. září: Počátky jazzové a swingové hudby – besedu s hudebními
ukázkami vedl Vojtěch Kábrt 
27. září: Romanovci – o významném evropském rodu, který několik
století vládl největší zemi světa, přednášel Milan Záliš 
4. října: povídání v Pohodě – neformální setkání a možnost si popovídat
nad šálkem kávy  
11. října: Peru – cestopisná přednáška pana Zdeňka Nývlta 
18. října: Zlatá swingová éra v Československu – beseda o osudech
Jaroslava Ježka, R.A. Dvorského či Jiřího Traxlera, povídal Vojtěch Kábrt 
1. listopadu: Romanovci II – pokračování zářijové besedy s Milanem
Zálišem o ruském carském rodu 
8. listopadu: Povídání v Pohodě – neformální setkání a možnost si
popovídat nad šálkem kávy 
15. listopadu: Krásy Krkonoš – beseda známého trutnovského fotografa
Miloše Šálka spojená s otevřením nové výstavy fotografií v multifunkčním
centru.  
22. listopadu: Bolívie – cestopisná přednáška Zdeňka Nývlta o
pozoruhodné jihoamerické zemi.  
29. listopadu: Poslední Habsburkové na českém trůnu: František Josef I.
– série besed o osobnostech habsburského rodu, které jsou svázány
s českými dějinami, přednášel Vojtěch Kábrt 
13. prosince: předvánoční posezení 

. 



Výstavy v galerii  
Podkrovní prostory knihovny plní rovněž funkci knihovní galerie. Převážnou část roku 2021 zde byly
vystaveny fotografie červenokosteleckého fotografa Oldřicha Nermutě z toulek po okolí Červeného
Kostelce a Krkonoších. V půlce listopadu pak byla tato expozice obměněna a místo ní byly vystaveny
snímky Miloše Šálka, který prezentoval svůj cyklus východů a západů Slunce v Krkonoších pod
názvem Krásy Krkonoš. Obě výstavy se setkaly s kladným přijetím u jejich návštěvníků.  
 
Pořady zacílené na literaturu pro děti 
Oddělení pro děti a mládež uspořádalo 16. září Setkání nad knihami pro děti předškolního věku pro
pedagogy a další pracovníky MŠ Náchodská. Účelem této akce bylo představit nové knížky pro děti
od 3 let, nastínění metodiky práce s těmito knihami a konečně prohloubení vzájemné spolupráce
knihovny a MŠ Náchodská.  
13. října proběhla lekce Otevřené hodiny českého jazyka v ZŠ V. Hejny Červený Kostelec, které se
účastnily učitelky 1. stupně základních škol z Červeného Kostelce a okolních obcí a měst. V rámci
otevřené hodiny bylo nabídnuto učitelkám jak několik zajímavých výukových metod, tak i přiblížena
současná překladová literatura (R. Dahl, D. Walliams), která je dětmi oblíbena, a přesto nese
zajímavá poselství a témata současného světa. Pořad byl připraven ve spolupráci se členkami
pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku MAP
2. (MAS Stolové hory). 

Statistika návštěvnosti  
Průměrná návštěvnost přednášek v cyklu besední čtvrtky se pohybovala v rozmezí 20 až 30 diváků.
Počet návštěvníků besed v klubu Pohoda byl v průměru 15 osob. Čtvrteční přednášky tedy navštívilo
zhruba 120 osob, klub Pohoda 150 osob, celkem tedy 270 posluchačů.   

. 



 Nákup dokumentů  
Knihovna pravidelně nakupovala nové knižní akvizice, jimiž obohacovala svůj knižní fond. Výběr 
a nákup knih zajišťují pracovnice jednotlivých oddělení. V roce 2021 bylo pořízeno 1 357 nových
knih. 

Vyřazování fondu  
Z důvodu omezené kapacity úložních ploch v regálech ve volném vývěru i ve skladu bylo nutné
poškozené, zastaralé a minimálně půjčované knihy z knihovního fondu vyřadit. Dělo se tak
pravidelně v průběhu celého roku. Některé vyřazené knihy byly nabídnuty čtenářům zdarma 
k rozebrání v knihovním průjezdu, jiné byly umísťovány do “Knihobudky” na vlakovém nádraží,
zbylé byly odvezeny do sběrného dvora. Celkově bylo odepsáno 944 knižních jednotek. 

Stav fondu 
K 31.12. měl knihovní fond celkem 42 469 jednotek. Z toho připadá 18 180 na naučnou literaturu,
24 062 na krásnou literaturu, 149 tištěných hudebnin a 78 elektronických dokumentů. Knihovna
odebírá 65 titulů periodik, do nichž patří noviny a týdně či měsíčně vycházející časopisy. 
Ve volném výběru se nacházelo 37 350 titulů, zbytek byl umístěn ve skladu, který se nachází 
v 1. poschodí knihovny.  
 
. 

6. Práce 
s knihovním fondem 



Počítačové vybavení  
V průběhu 2. pololetí došlo v knihovně k obnově počítačové sítě. Zejména byly vyřazeny
nevyhovující a zastaralé počítače, které již byly nevyužívané. Počítače, u kterých to mělo význam,
byly modernizovány implementací SSD disků. Jeden počítač do oddělení pro děti a mládež byl
zakoupený nový. Došlo též k zakoupení nové tiskárny do oddělení pro dospělé čtenáře, 
která nahradila zde umístěné stávající zastaralé a na provoz náročné tiskárny. Knihovna také byla
vybavena novými vysílacími body, díky nimž je možné se přihlásit do wi-fi sítě. Knihovna získala
také novou serverovou skříň a částečně i nové síťové rozvody po budově. 

Webové stránky  
Knihovna od září 2021 vlastní nově vytvořené webové stránky na adrese www.knihovnack.cz.
Zakázka na jejich vypracování byla svěřena firmě DMP s.r.o. Pracovníci knihovny mají přístup do
administrace a sami mohou editovat obsah webových stránek. Hlavním posláním těchto stránek
je informovat veřejnost o akcích, které se v knihovně odehrávají, a také umožnit snadný přístup
do online katalogu knihovny a čtenářského konta. Webové stránky obsahují také odkazy na
pobočky knihovny a obecní knihovny v okolí se základními údaji o jejich adrese a otevírací době.   

. 

7. Informační
technologie 

http://www.knihovnack.cz/


Propagace knihovny, publikační činnost  
Knihovna využívala pro zveřejňování informací o aktuálním dění v knihovně svých webových
stránek a také prostoru v místním městském Zpravodaji. Aktivní je i na sociálních sítích, kde na
činnost knihovny odkazují facebookové profily Knihovna Břetislava Kafky, Klubáč
červenokostelecké knihovny a také facebooková skupina Knihovníček pro rodiče navštěvující již
zmiňovaný dětský kroužek. Důležitou akcí, která si kladla za cíl, aby knihovna více vstoupila do
veřejného prostoru a zapojila se do kulturního dění ve městě, byla akce Zažít město jinak,
která byla spojena s otevřením knihovní Zahrady příběhů. 
 
Spolupráce s ostatními organizacemi  
Knihovna Břetislava Kafky v roce 2021 úspěšně spolupracovala s místní ZUŠ, především 
s učitelkami a dětmi z výtvarného oboru. Tato spolupráce se nejvíce projevila při akci Zažít město
jinak, kdy paní učitelky ze ZUŠ pro návštěvníky nachystaly v prostorách knihovní zahrady
zajímavé výtvarné dílny. I nadále knihovna podporuje Vlastivědný spolek, který má v prostorách
knihovny umístěný depozitář.    

8. Propagace
knihovny 
a spolupráce 
s ostatními
institucemi 



Knihovna Břetislava Kafky v roce 2021 prošla poměrně značnými změnami. Mnohé se podařilo
zrealizovat a díky čerpání grantů podaných v roce 2021 bude možné ledasco posunout kupředu 
i v roce 2022, ve kterém snad již k žádnému utlumení aktivit v knihovně nedojde. Očekáváme, 
že po propadu způsobeném epidemií koronaviru dojde k nárůstu v počtu čtenářů a provedených
výpůjček. Zda tomu tak bude, ukáží až nadcházející měsíce.  
  

Závěr


