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OBECNÍ KNIHOVNA – INFO A PŘEHLED: 
 

 Obecní knihovna je v Bohdanči od roku 1921, kdy platil 
zákon, že každá obec musí mít svoji knihovnu, aby měli 
lidé možnost – číst, vzdělávat se ve svém jazyce, znali svoji 
kulturu, historii i jako národ, identitu a lehce se dostali ke 
knížkám 

 v knihovně teď máme 3175 našich knih 

 krásná literatura (romány, povídky, poezie):  2310 

 naučná literatura (příručky, odborné knihy, encyklopedie):  
875 

 registrovaných čtenářů 31 = vypsaných průkazek (jedna 
průkazka ale platí pro celou rodinu), tzn. čtenářů je 
celkem odhadem 70, to je asi 17 %  z počtu obyvatel 
v Bohdanči a okolí – 420 obyvatel (v roce 2008, kdy jsme 
knihovnu přebraly zde bylo 15 čtenářů) 

 počet návštěv čtenářů knihovny za loňský rok: 357 x 
(nárůst proti roku 2008 o 213 návštěv (to jsou jak výměny 
knih, tak časopisů, nebo jen někdo někoho do knihovny 
doprovází a občas se ptají po přístupu na internet, který 
ale teď, po rekonstrukci, žel, pro návštěvníky nemáme, 
před rekonstrukcí zde byl jeden počítač pro veřejnost; 
takže vzhledem k tomu, že je povinnost umožnit v obci 
přístup k informacím – což nejsou jen knihy, ale také 
přístup k i-netu, tak bychom opět potřebovaly počítač, 
pro veřejnost vrátit, náš počítač nemůžeme dávat k 
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dispozici, protože v něm máme knihovnické programy 
atd), je to stejné, jako na Obecním úřadě v kanceláři - lidé 
tam nemohou na počítače kvůli dokladům, materiálům 
atd.; právě teď je možnost získat dotace ze Středočeského 
kraje na vybavení knihovny tzn. – na výpočetní techniku a 
třeba i na poličky, regály atd.) 

 počet výpůjček za rok 2014: 1034, což je opět nárůst 

 knihy z výměnného fondu z Kutné Hory – 240 svazků ještě 
navíc (výměnný fond obstarává Městská knihovna, 
pobočka v Šipší, kde se na základě smlouvy – poskytují 
knihovnám k zapůjčení, na rok – 2 roky, různé knihy, 
zpravidla novější, takže máme hodně románů, naučných 
knih, encyklopedie, dětské knihy atd., jeden soubor knih 
je asi 50 – 60 knih (většinou se ten soubor vejde do bedny 
od banánů), v současné době máme tyto soubory asi 4, 
takže z KH je půjčeno asi 200 knih, v KH ale nemají úplně 
všechny knihy, takže některé, které čtenáři požadují 
můžeme objednat k zapůjčení z jiných knihoven v ČR a to 
včetně univerzitních, či jiných specifických knihoven, za 
určitých podmínek tedy lze z Bohdanče a do Bohdanče 
objednat knihy i ze zahraničí, pokud jsou k půjčení, 
některé knihy se nepůjčují – pouze prezenčně v knihovně 

 z naší knihovny se nechají prakticky sehnat všechny 
možné knihy, i učebnice atd. (poštovné), meziknihovní 
výpůjční služba (MVS), což často využívají studenti, kteří 
potřebují sehnat určité studijní materiály, nebo někdy 
sháníme povinnou četbu pro děti, pokud ty knihy u nás 
nemáme atd.; také my postupně zadáváme všechny naše 
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knihy do elektronického knihovního systému – napojení 
celorepublikově do všech knihoven, takže i od nás si 
mohou jiné knihovny zapůjčit knihy přes MVS, pokud je 
máme ve fondu a oni ne 

 odebíráme jeden druh časopisu pro děti: ABC, který je 
zejména pro kluky, takže by se hodil ještě nějaký dívčí 
časopis, protože malých čtenářek chodí víc 

 v knihovně organizujeme několik akcí za rok hlavně pro 
děti, pro čtenáře i nečtenáře, na akce ale chodí i 
doprovod, rodiče, maminky atd. začátkem roku bývá ale 
největší knihovnická akce roku - Noc s Andersenem, což 
je celorepubliková, i zahraniční akce na podporu dětského 
čtení a ideálně by měly děti spát v knihovně, mezi 
knihami; my, protože máme málo prostoru v knihovně – 
jsme mívali do předloňského roku tuto akci v zasedačce 
na Obecním úřadě a loni na patře nad knihovnou, patrně 
tam budeme i letos, tuto akci budeme v tomto roce 
organizovat již pošesté, akce má vždy nějaký název a 
téma, která zasílají z ústředí – z knihovny v Uherském 
Hradišti, vybere se nějaký spisovatel, či malíř, kteří tvořili 
pro děti a v tomto duchu a v duchu čtení, pohádek a her 
se nese celá akce, začínáme vždy v 19.00 večer a končíme 
následující den v 8. ráno, kdy se děti balí a vrací domů, 
nebo si pro ně přijedou rodiče; akce je velmi oblíbená a 
navštěvují ji i děti, které nechodí do knihovny; pro děti je 
třeba připravit program, občerstvení, zajistit prostory pro 
spacáky atd., ale také mýdlo, ručníky, toaleťák atd., někdy 
zveme na akci též hosta, který jim řekne něco o sobě a 
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pak předá pamětní listy, během druhé Noci s Andersenem 
jsme si opékali buřty v týpí za rybníkem a sázeli strom 
Pohádkovník v prostoru dětského hřiště; někdy během 
Noci s Andersenem také vyrábíme.  
 

Dalšími akcemi jsou rukodělné tzv. Tvořeníčka 
(vánoční ozdoby, vánoční svícínky, pletení z pedigu na 
jaře, pletení košíčků z papíru, vánoční ozdoby z pedigu, 
hvězdy z papíru atd.), některá tvořeníčka jsou ve 
spolupráci s Farností Bohdaneč, protože na faře je malá 
společenská místnost, kde jsou klasická kamna, která 
někdy potřebujeme na tavení – například vosku atd.; 
v létě organizujeme malování na chodníku – většinou si 
vybereme hladkou asfaltovou plochu, kde mají možnost 
malovat křídami jak děti, tak dospělí – loni a předloni jsme 
malovali v zadní části parkoviště hotelu Agnes – hotel 
nám poskytl jako občerstvení mošty, na tuto akci často 
chodí i chataři, chalupáři, či letní návštěvníci Bohdanče, 
také k nám přijeli malíři od Zruče atd; všechny tyto akce 
organizačně zaštiťujeme já a sestra, se kterou se 
v knihovně střídáme (což je dobré – můžeme se vykrýt a 
knihovna je téměř stále otevřená);  
obec přispívá například na nákup lepidla, čtvrtek, kříd, 
odměn, drobného občerstvení na Noc s Andersenem atd. 

 akce v knihovně jsou hlavně pro čtenáře, ale vítaní jsou i 
ostatní návštěvníci 

 účel rukodělných aktivit je fakt, že je možné si vyrobit 
vlastní originální výrobek, využít přírodní materiál (dobře 
se dívat v přírodě a všímat si tam věcí, ze kterých se nechá 
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vyrábět), děti si lépe váží věcí kolem sebe, naučí se 
trpělivosti, bude je těšit jejich vlastní výrobek a práce ve 
skupině z obce 

 letos bychom chtěly opět uspořádat několik akcí – jak 
rukodělných – z přírodních materiálů – kameny, suchá 
tráva, šišky, tak různé poznávací vycházky po okolí, po 
našich zajímavostech; pokusili bychom se uspořádat výlet 
- výlety spojené hlavně se čtením a to buď do Hrusic za 
kocourem Mikešem, nebo do Babiččina údolí, výlety by 
mohly být i pro ostatní, pro nečtenáře, asi před 4. – 5. lety 
jsme chtěli vzít děti do Zoo do Jihlavy – nezadařilo se, (byl 
by třeba příspěvek na dopravu, vstupné, pokud si budou 
hradit všechno sami – bude to pro některé finančně 
náročné) účelem je: nejen navštívit místo, ale i společné 
zážitky – vzájemné poznání se v obci a schopnost se spolu 
někam vydat, něco dělat (nejen děti, ale i dospělí), ale 
také fakt, že OU akci podpoří, výlety i jiné např. 
westernové městečko Šiklův mlýn, skanzeny atd. (jako 
v jiných obcích) 

 nové knihy – jsou buď koupené – těch máme tak 10 – 15 
za rok a snažíme se nakupovat buď v Levných knihách 
v Pze, nebo takové knihy, které děti potřebují jako 
povinnou četbu např. Robinson Crusoe, Děti z Bullerbynu 
atd., nebo knihy užitečné a praktické – o práci 
s počítačem pro ženy, ještě pořídíme práce s počítačem 
pro seniory, nebo knihy, které využijí i jiní v obci – ve 
smyslu tvoření, opravy, zahradničení, akce atd., také 
pořizujeme knihy o našem kraji – které vystavujeme zvlášť 
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– o Bohdanči a okolí a to jak naučné, tak beletrie – 
například pověsti atd.;  
náš fond se rozšiřuje o knihy darované – některé 
darované knihy jsou pěkné, zajímavé a v dobrém stavu, 
jiné darované knihy jsou nezajímavé, poničené, že sám 
dárce by takové nechtěl – dobré knihy si většinou lidé 
nechávají doma a to i ty staré (pokud se už např. nedělá 
dotisk) a darují ty, které nepotřebují, výjimkou byly 
darované nové knihy z muzea v Lidicích, které jsme asi 
před 2 lety dostali od ředitele muzea v Lidicích  (na 
výstavě knih), tyto knihy jsou úplně nové a jsou o Lidicích, 
Letech a Ležákách 

 letos nabídla Středočeská vědecká knihovna v Kladně 
některé své knihy a také MVS z Kutné Hory a 17.2.2015, 
v sokolovně v Malíně, jsme si mohly do svého fondu 
vybrat knihy, ještě v celkem v dobrém stavu, ne tak staré, 
takže jsme toho využily a budeme mít teď opět doplněný 
stav, jsou to ale vesměs knihy pro dospělé – dětské knihy 
se nevyřazovaly, knihy jsou za symbolickou cenu 1kč  

 rádi bychom pořídily knihy o české minulosti, nemáme 
žádné systematické a ucelené; děti je potřebují do školy, 
jsou trvale třeba a vyhledávány, každý ročník ZŠ je 
potřebuje pro jiné období našich dějin; půjčit z Kutné 
Hory na rok a pak vrátit -není praktické, soubor knih cena 
2000 – 3000 kč. 

 Knihovna má svoji emailovou adresu, webové stránky – to 
je běžné a nutné, stránky aktualizujeme – máme tam 
rubriky pro čtenáře, o akcích – pozvánky, pak fotogalerii 
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z akcí a také ankety – teď kromě jiného, máme spuštěnu 
anketu - zda by čtenáři chtěli otevřít knihovnu další den 
v týdnu 

 spoluprácujeme s OU – kulturní komisí, s Farností, s jinými 
knihovnami, spolupracovali jsme také s Aktivitou 

 info letáček o knihovně – je v plánu, měl by to být přehled 
pro čtenáře alespoň 1x za rok  

 naposledy jsme podávaly info o knihovně v roce 2010 
 

Stručně: 

 zřizovatelem Obecní knihovny je Obec Bohdaneč 

 spadáme pod Středočeskou vědeckou knihovnu 
v Kladně, MVS pod Kutnou Horu 

 jsme zvány na semináře, které organizuje buď Kladno, 
nebo Kutná Hora, kde nás seznamují s novinkami, 
změnami, upozorňují na možnosti získání financí – tzn. 
dotací pro vylepšení knihovny atd., na administrativu, 
kterou je třeba zařídit, můžeme se tam obracet 
s různými dotazy 

 otevřeno máme každou sobotu od 9. – 11. hodin 

 poplatky za půjčování jsou: dospělí 20 kč, důchodci 16 
kč, děti 10 kč 

 knihy půjčujeme na libovolně dlouhou dobu, ale mezi 
tím je třeba do měsíce přijít a knihu si zase prodloužit 
na další měsíc 

 předloni byla místnost knihovny rekonstruovaná – 
(zručská knihovna se stěhovala, a protože měla i 
dotace na nábytek, tak se svého současného zbavovala 
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– takže se od nich zakoupily regály, stoly, stůl a židle a 
další kusy ještě slušného nábytku), z knihovny 
v Nymburce nám poskytli dvě tzv. hrabátka – což jsou 
dřevěné krabice na brožurky, časopisy atd. 

 po rekonstrukci jsme získali na patře jednu malou 
místnost jako archív – kde máme teď zejména 
darované knihy, které ještě nejsou zpracované – 
postupně je zařazujeme; dále tam jsou věci na 
tvořeníčka a akce, které se nám dolů nevejdou 

 každý rok vyplňujeme roční výkaz knihovny, kde se 
uvádí návštěvy, výpůjčky, počet čtenářů, přírůstky knih 
atd., každou sobotu evidujeme všechny příchozí 
knihovny, také všechny výpůjčky (což se dále dělí na 
dospělé, děti a na beletrii a naučnou literaturu -tento 
přehled pak slouží jako podklad pro zpracování ročního 
výkazu) 

 nová kniha do fondu: musí se zapsat do přírůstkového 
sešitu, do počítačového systému-programu musí se 
orazítkovat na příslušných stránkách, nalepit čárový 
kód, obalit a vypsat jí kartičku, na kterou se pak píší 
záznamy o výpůjčkách, označit podle žánru a 
spisovatele (čísla, nebo písmena) a vypsat kartičku do 
lístkového katalogu – pak může jít k čtenářům 

 do knihovny bychom ještě potřebovaly vrátit: počítač, 
nebo notebook pro veřejnost, který jsme měly před 
rekonstrukcí – stolek pro něj máme , dále stojánky 
na knihy (z drátů nám po rekonstrukci zůstaly pouze 2, 
dají se pořídit nové a nejsou drahé - knihy, které jsou 
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ve stojáncích jsou přehlednější, pokud máme knihy 
položené na sobě – je to nepřehledné a může se ničit 
vazba těžších knih); na okna malé garnýže a alespoň 
krátké záclonky, čímž by se ta místnost zútulnila (ty 
původní, se dohodlo, že už dávat nebudeme); dále 
bychom ještě uvítaly poličky, tak 2 – 3 do rohu na 
stěnu pro vystavení knih, nebo výrobků – tyto věci, 
jsou třeba jednorázově tzn., nebudeme je chtít každý 
rok – budou tu natrvalo, nebo do opotřebení... , jsou 
to výlohy, na které lze čerpat finance z dotací – právě 
teď od Středočeského kraje 

 v rámci knihovny můžeme pořádat ještě akce typu – 
beseda se spisovatelem, s hostem (toto jsme měly 
v plánu již před lety, protože nám to na semináři 
doporučovali jako další veřejné akce v rámci knihovny) 
a rádi bychom tuto kulturní akci uskutečnily 

 další otevírací den – dle případné dohody a podmínek 
na OU 

 prostory knihovny uklízíme a také chodbu dole 

 na knihovnu máme dle rozpočtu z OU na rok 2015 
15.000 kč. se vším všudy (nákup nových knih, věci 
potřebné na akce, či vyrábění, obaly na knihy, lepící 
pásky, úklid, plat) 
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Knihovna je v obci důležitá: 

 
 

 jako udržení knihovního fondu a knihovny  
od jejího založení a poskytnutí knih veřejnosti 

 jako určitý další druh kultury v obci 
 jako udržení kulturnosti v obci  
 jako projev kulturnosti příslušného 

zastupitelstva a určitého stupně kulturnosti 
zastupitelů samotných (knihovny se teď spíše 
nově zakládají a neruší se – to by byl projev 
barbarství a neúcty vůči kultuře a historii 
národa) 

 může být důležitá a plusem v případě, že by se 
obec například přihlásila do soutěže Vesnice roku 
– body navíc jsou za fungující knihovnu 

 knihovna je někdy ojedinělou možností 
osamělých, nebo starých lidí někam si v obci 
zajít, popovídat si s někým, vybrat si sám knihu. 

 
zpracováno: únor 2015, Holubová, knihovnice 


