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Městská knihovna Fráni Šrámka v
Sobotce
Božena Blažková
Soboteckou knihovnu znám zejména z let devadesátých, z období, kdy se zde konaly
Knihovnické týdny. Namátkou si vybavuji např. sbírku na vykoupení domu, zřízení samostatného
dětského oddělení, Klub maminek a celou řadu dalších aktivit, které jsou dokumentovány v
kronikách knihovny. Na tak malé městečko to bylo až neuvěřitelné množství akcí a aktivit. V
letošním roce se mi spolu se statistikou dostalo do ruky Hodnocení knihovny za rok 2005.
Uvědomila jsem si, že knihovna i v dalších letech, kdy postupně došlo k personálním a
organizačním změnám (od r. 1998 je knihovna součástí nově vzniklého Střediska místní kultury),
stále patří mezi aktivní knihovny regionu.
V minulém roce uspořádala knihovna 77 vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost.
Pravidelně se účastní celostátních knihovnických akcí (BMI, Týden knihoven, Noc s Andersenem,
Pasování na čtenáře apod.), nezapomíná ani na akce k výročím (Naše paní Božena Němcová,
Dora Němcová a Jičín, Večerníček slaví narozeniny), pořádá slavnostní uvedení knih na trh
(Sobotecko z edice Zmizelé Čechy, O čertu Pepiášovi) a věnuje trvalou pozornost regionu a
regionálním osobnostem (besedy s Karolem Bílkem, Kateřinou Staškovou). Z netradičních a
ojedinělých akcí bych ještě ráda zmínila alespoň květnovou ranní procházku - Vítání ptačího zpěvu,
kdy pracovník Správy CHKO Turnov učil účastníky rozlišovat jednotlivé hlasy ptáků.
Roční přírůstek fondu je 589 knihovních jednotek, které se musí vybrat, nakoupit a zpracovat.
Čtenářů je registrováno celkem 348 a z toho je jich 139 do 15 let (40 %). Čtenáři si během minulého
roku vypůjčili celkem 13 518 dokumentů. Počet výpůjček na jednoho čtenáře ročně je 39. Jeden
čtenář navštíví knihovnu v průměru více než 14x do roka.
Další informace o knihovně včetně výše uvedeného hodnocení za loňský rok jsou k dispozici na
webu: http://www.sobotka.cz/knihovna.html . Zde se také mj. dozvíte, že v prosinci vystřídal Lenku
Dědečkovou ve funkci knihovníka Jan Janatka. Jak ke své knihovnické práci v malém městě
přistupuje nový kolega, se dozvíte v následujícím příspěvku.
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