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I. Základní údaje 
 
 

Místní knihovna je profesionální knihovna základní. Je evidována podle zákona č. 257/2001Sb. O 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb Ministerstva kultury ČR pod 
evidenčním čísle 00013009/001 
 
Zřizovatel: Město Železnice 

Náměstí Svobody 1 
50713 Železnice 
IČO : 00272426 

 
Právní uspořádání: organizační složka města 
 
Adresa:  Místní knihovna 

Šimonova 85 
50713 Železnice 

 
Telefon: 725881992 

773625712 
e-mail : knih.zel@seznam.cz 
  trojanova.eva@seznam.cz 
https://:knihovnazeleznice.webk.cz   
 
 
 

II. Provoz knihovny 
 

Knihovna je kulturní zařízení města, svými aktivitami podporuje rozvoj čtenářství, vzdělání, 
informační gramotnosti, umožňuje svým uživatelům přístup k fondu knihovny, k informacím jak v 
tištěné tak v elektronické podobě.  

Je místem setkávání, nabízí veřejnosti příjemný prostor bez bariér fyzických, sociálních, 
kulturních, národnostních či věkových. Je otevřená spolupráci s neziskovými organizacemi, školami a 
sdruženími. 

Provoz knihovny jako organizační složky města je financován z jeho rozpočtu. Částečně je zajištěn 
i z prostředků získaných z grantu Ministerstva kultury ČR (projekt Česká knihovna) 

Knihovna má pobočku v Zámezí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Základní ukazatele 
 
Knihovní fond 
celkem: 8081 knihovních jednotek 
z toho: naučná literatura 1477 
krásná literatura 6604 
přírůstky: 360 
úbytky: 69 
periodika: 3  
 
 
Uživatelé – návštěvnost a registrace 
návštěvníci celkem: 2860 
z toho návštěvy: virtuální 182 
fyzické 2678 
v tom návštěvníci půjčoven a studoven: 2061 
návštěvníci využívající internet v knihovně: 25 
návštěvníci kulturních akcí: 0 
návštěvníci vzdělávacích akcí: 157 
návštěvníci ostatních akcí: 435 
registrovaní čtenáři: 205 
z toho děti:101 
 
 
Výpůjčky 
celkem: 15830 
z toho pro dospělé: 
naučná literatura 925 
krásná literatura 10149 
z toho pro děti: 
naučná literatura 320 
krásná literatura 3250 
z toho periodika 1186 
Výměnné soubory pro pobočky: 3 
 
 
Elektronické služby 
počítače pro uživatele: 1 
z toho internet: 1 
počet návštěv webové stránky knihovny: 2639 
počet vstupů do e-katalogu 274 
Počet akcí 12 
 
 
Výpůjční doba: 
Pondělí: 9,00 – 12,00 a 13,30 – 18,00 
Úterý:    12,30 – 14,30 
Středa:    9,00 – 12,00 a 13,30 – 18,00 
Počet hodin/týden pro veřejnost: 17 hod.. 
Pokud čtenáři přijdou mimo výpůjční hodiny, jsou vždy obslouženi. 
 
Na pobočce v Zámezí je otevřeno 1 hodinu týdně. 



IV. Činnost knihovny 
 
Služby 
 

• Prezenční i absenční půjčování knihovních dokumentů – registrovaným čtenářům. 
• MVS (meziknihovní výpůjční služba) - registrovaní čtenáři mohou využívat možnosti 

půjčování dokumentů z jiných knihoven prostřednictvím naší knihovny, stejně tak jako fond 
železnické knihovny mohou využívat čtenáři jiných knihoven. V případě potřeby knihovnice 
zajišťuje především knihy z výměnného fondu v Jičíně nebo z ostatních profesionálních 
knihoven regionu. 

• Internetové – knihovna prezentuje svůj fond prostřednictvím on-line katalogu, který je 
dostupný na jejích webových stránkách www.knihovnazeleznice.webk.cz, které jsou 
pravidelně aktualizovány.  

• Počítačové - uživatelé knihovny mohou využívat 1 počítač, což je dostačující 
• Pro nevidomé čtenáře je možnost vypůjčení audioknih z Knihovny VČ v Jičíně 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akce  
 

V knihovně se připravují akce pro všechny věkové skupiny. Většina akcí probíhá převážně 
v zimních, jarních a podzimních měsících. Jedná se o akce kulturní a vzdělávací. Knihovna se účastní 
celostátních akcí knihoven, jimiž jsou Březen – měsíc čtenářů a Týden knihoven.  

 
K tradičním akcím knihovny patří především slavnostní pasování žáků první třídy ZŠ na 

čtenáře, při kterém každý čtenář musí prokázat své znalosti ve čtení. Letošní pasování se uskutečnilo 
vzhledem ke koronavirové situaci až v říjnu. 

 
Pro žáky ZŠ a MŠ jsou pořádány kulturní a vzdělávací akce v rámci jejich výuky. Dobrá 

spolupráce je především s 1. stupněm ZŠ a školní družinou. Je prima, že v době mobilů a počítačů 
paní vychovatelky přijdou s dětmi za knížkami. A děti si v nich listují rády  
 
Z důvodu celostátního uzavření knihoven  v letošním roce nemohly proběhnout plánované besedy.  
Žáci ZŠ knihovnu navštívili pouze v zimních měsících. Nemohly se uskutečnit ani tradiční akce, 
kterými je jarní a podzimní bazar ošacení a knih. 
 
V době uzavření knihoven byly knížky půjčovány formou výdejního okénka. Dospělí čtenáři tuto 
službu hojně využívali. Pro děti to bylo velké omezení. Každé dítě si rádo vybere knížku, která se mu 
líbí a to nebylo dost dobře možné. I přesto děti výdejní okénko navštěvovaly. 
 

 
 

 

V. Zpráva hospodaření 
 
Příjmy     5 780,-  
 
Výdaje 
 
Osobní náklady  488 671,- 
Knihy a časopisy    81 281,- 
Ostatní náklady    36 261,- 
Výdaje celkem  606 213,- 
 
 
 

VI. Závěr 
 

Knihovnice zajišťuje rozvoz knih méně mobilním čtenářům, připravuje a rozváží výměnné 
soubory do knihoven v Zámezí. Pobočka v Cidlině byla  po domluvě s občany Cidliny zrušena.  
Zajišťuje propagaci jednotlivých akcí knihovny (rozvoz plakátů po městě a okolních obcích). Spravuje 
internetové stránky knihovny  https://.knihovnazeleznice.webk.cz . 
 

Cílem knihovny je, aby sloužila především železnickým občanům k jejich spokojenosti a 
kulturnímu vyžití a aby současně mohla poskytnout i základní informační služby návštěvníkům, kteří 
naše město navštíví. 

 
 
 


