Výroční zpráva Městské knihovny Sokolov za rok 2021

Základní údaje
Městská knihovna Sokolov vykonávala v roce 2021 funkci městské knihovny pro občany města
Sokolova a okolí a také byla pověřena Krajskou knihovnou Karlovy Vary poskytováním
odborných knihovnických služeb veřejným knihovnám sokolovského regionu. Tyto regionální
služby byly financovány z prostředků Karlovarského kraje.
Adresa: Městská knihovna Sokolov, Staré náměstí 135, 356 01 Sokolov
Pobočka pro děti a mládež, Slavíčkova 1696, 356 01 Sokolov
IČO: 70865949
tel.: 352 622 505, 359 808 415 (ústředna; oddělení pro dospělé))
352 602 067 (ředitelka)
352 661 986 (oddělení regionálních funkcí)
352 661 985 (studovna a čítárna)
702 266 968 (pobočka Slavíčkova)
352 601 986 (oddělení pro děti a mládež)
e – mail: knihovna@mksokolov.cz
352 661 984 (ekonomické odd.)

www stránky: www.mksokolov.cz

Tabulka základních ukazatelů
Kategorie

z toho

Knihovní fond
Naučná literatura
Beletrie
Ostatní dokumenty

Přírůstky
Tituly periodik
Registrovaní čtenáři
Děti do 15 let

Návštěvníci
Výpůjčky
Naučná literatura
Periodika
Dětské oddělení

Kulturní a vzdělávací akce

Rok 2020
103 351
29 463
70 744
3 144
4 610
104
2 006
499
26 548
58 147
8 649
5 966
6 118
4 328

Rok 2021
105 259
27 787
72 904
4 568
5 605
100
1 796
404
28 228
65 469
9 875
5 711
8 138
4 207

(návštěvníci)
Počet zaměstnanců v knihovně: Celkový přepočtený počet zaměstnanců Městské knihovny
Sokolov byl 16,74.
Kromě toho zaměstnávala knihovna pracovníky v oddělení regionálních funkcí – celkem
2 úvazky, jejichž mzdové náklady byly hrazeny z finančních prostředků Karlovarského kraje.
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Statistika za rok 2021 trochu jinak (výpočty průměrů)
 každý obyvatel Sokolova navštívil knihovnu 1,2x
 každý 5. obyvatel navštívil kulturní nebo vzdělávací akci v knihovně
 každý 13. obyvatel je registrovaným čtenářem knihovny
 každý obyvatel si vypůjčil za rok 3 dokumenty (knihy, periodika, CD…)

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999Sb.
V roce 2021 nebyla knihovnou přijata žádná žádost o poskytnutí informací podle výše
uvedeného zákona.
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Účast MKS v soutěži Stavby Karlovarského kraje
Město Sokolov přihlásilo knihovnu do 20. ročníku soutěže vyhlášené Karlovarským krajem
Stavby Karlovarského kraje. Městská knihovna Sokolov v hlasování veřejnosti skončila na 2.
místě.

Popis projektu:
Pro umístění Městské knihovny byly vybrány dva dlouhodobě nevyužívané objekty s popisnými čísly
134 a 135 na Starém náměstí v Sokolově. Jedná se o dva domy, z nichž v menším byl původně bar
a v patrech byty a ve větším byla drogerie. Za objekty v prostorách původního dvora byla navržena
dostavba pro rozšíření užitné plochy knihovny. V zadní části knihovny byl vytvořen přístup pro zásobování
a expedici knih, na který přímo navazuje prostor s nákladním výtahem. Ten propojuje zázemí a sklady ve
všech patrech, čímž je dosaženo snadnější a rychlejší distribuce knih.
Přízemí (1. NP): V tomto patře jsou návštěvníkům k dispozici 2 přednáškové sály (jeden s kapacitou
70 míst a druhý pro 30 lidí), čítárna, studovna a zvuková knihovna pro zdravotně znevýhodněné.
V čítárně jsou také umístěny počítače s přístupem na internet pro veřejnost. Hlavní vstup do budovy je
v místě původního průchodu, který byl po obou stranách uzavřen, čímž vznikl vestibul s možností
posezení. Z vestibulu vedou oddělené vstupy do sálu i do knihovny, což umožňuje samostatný provoz
sálu i po uzavření knihovny. Hala v přízemí slouží jako centrální prostor s možností posezení. Jsou odtud
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vstupy do všech společenských prostor pro veřejnost, do šatny, na toalety a do služebního zázemí
a skladu knih.
2. NP: V tomto patře vzniklo oddělení pro dospělé. Kromě půjčování knih zde mají návštěvníci možnost
posezení v prostoru prosklené terasy nebo mohou využít oddělenou individuální studovnu.
3. NP: V tomto patře je umístěno oddělení pro děti a mládež, které je rozděleno na 2 části - pro menší
děti (baby zóna) a pro větší děti a mládež (teen zóna). Dále je zde také klubovna pro pořádání akcí pro
školy, školní družiny a pro volnočasové aktivity dětí.
4. NP: Toto patro patří už k neveřejným prostorám knihovny. Jsou zde umístěny kanceláře, sklad pro
úklid, sklad knih, zasedací místnost. Vzhledem k vysokému prostoru podkroví domu č. p. 135 zde vzniklo
ještě vestavné patro, které slouží jako interní sklady knihovny a ekonomického oddělení, archiv. Na domě
č. p 134 vznikl nový krov, který byl zvýšen maximálně na úroveň sousedního objektu. Tím zde vznikla
zasedací místnost a sklad knih.
Všechna patra jsou propojena schodištěm, které také slouží jako chráněná úniková cesta. Vedle tohoto
schodiště je nový evakuační výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do všech pater knihovny.
V každém patře je umístěno sociální zázemí, z toho v 1. a 3. NP je rozšířeno o bezbariérové WC.
Investor akce: Město Sokolov
Náklady: zhruba 46 milionů Kč
Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. arch. Olga Růžičková
Zhotovitel akce: SWIETELSKY stavební s. r. o.

Účast v soutěži Knihovna roku vyhlášené Ministerstvem kultury ČR
Město Sokolov přihlásilo Městskou knihovnu Sokolov do soutěže Knihovna roku – kategorie:
významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Slavnostního vyhlášení, které se konalo 14. 10. 2021 v Zrcadlové kapli Klementina
za účasti ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka, se zúčastnila ředitelka knihovny
Mgr. Daniela Drobečková a metodička Jitka Gruberová. Hlavní cenu nakonec v této kategorii
získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Knihovna na internetu
Webové stránky knihovny – www.mksokolov.cz
Na www stránkách knihovny jsou umístěny základní informace o MKS i o dalších veřejných
knihovnách na Sokolovsku. Je zde umístěn online katalog, koncepce rozvoje knihovny, výroční
zprávy, seznam projektů, v nichž je knihovna zapojena a fotodokumentace ke všem akcím.

Sociální síť facebook
Profil Městská knihovna Sokolov
https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bstsk%C3%A1-knihovna-Sokolov/236389042208

Od prosince 2009 má knihovna svůj profil na sociální síti facebook, kde si mohou její fanoušci
přečíst informace o chystaných akcích a prohlédnout fotky z akcí již uskutečněných. Na konci
roku 2021 měla knihovna 1 336 fanoušků.

Wikipedie
Heslo Městská knihovna Sokolov lze nalézt také v otevřené internetové encyklopedii wikipedie
na adrese: http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_knihovna_Sokolov
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Dobrovolníci v knihovně
V roce 2021 jsme opět spolupracovali s dobrovolnicemi při pletení ponožek pro novorozenecké
oddělení Nemocnice Sokolov.

Pandemie koronaviru v roce 2021 a činnost knihovny
Také v roce 2021 byla činnost knihovny omezená dle aktuálních vládních nařízení.
 K úplnému uzavření knihovny došlo v týdnu od 4. 1. do 9. 1.
 Od 11. 1. do 12. 4. bylo půjčování knih realizováno pouze bezkontaktně –
prostřednictvím výpůjčního okénka.
 V období od 12. 4. byla knihovna opět zpřístupněna i fyzickým návštěvám čtenářů.
 31. 5. došlo k úplnému otevření knihovny – byly poskytovány služby v plném rozsahu,
pouze s podmínkou užití respirátorů.

Čítárna a studovna
Návštěvníci zde mohou využívat informačních, elektronických a reprografických služeb. Jsou
zde zpřístupněny databáze právních informací. Prezenčně je k dispozici fond regionální
a příručkové literatury. V čítárně měli čtenáři na výběr ze 100 titulů periodik. V tomto oddělení
jsou soustředěny všechny počítače pro veřejnost a k dispozici je také wi-fi připojení.
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Oddělení pro dospělé čtenáře
V oddělení bylo registrováno 1 392 čtenářů, kteří si vypůjčili 48 801 knih. Konalo se 119 akcí,
kterých se zúčastnilo 1 702 návštěvníků.

Cyklus besed o zajímavých knihách
1. 6. Daniel Jandáč – Bibliotrack Chucka Palahniuka (multimediální představení a beseda)
5. 10. PhDr. Milena Štráfeldová – To je on! O té, co si říkala Toyen
8. 11. Hana Strejčková - Storytelling (metody vyprávění příběhů)
19. 10. Lukáš Kvapil – Slzy rytíře z Dakaru

Cyklus přednášek o regionu a s regionálními osobnostmi
2. 6. PhDr. Vladimír Bružeňák – Zločin na západě
12. 6. RNDr. Petr Rojík, Ph.D. – Výlet pro optimisty do Nancy u Stříbrné
28. 6. Beseda s novinářem Filipem Titlbachem
2. 9. Vycházka s Mgr. Jiřím Klsákem – Z Hruškové ke kostelu sv. Mikuláše pod Krudumem
8. 9. Ing. Jakub Vynikal – Zaniklé obce Karlovarského kraje
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Cyklus alternativní životní styl
16. 6. Václav Vít – O energiích a reiki
29. 6. Viliam Poltikovič – Dalajláma v Buddhových stopách
15. 9. Lukáš Neckář – Kurz vaření. Thajská kuchyně
22. 9. MUDr. Šárka Poupětová – Co dělá respekt ve vztazích
29. 11. Jiří Bartoň – Indická numerologie

Ostatní přednášky a akce
27. 1., 10. a 24. 2., 9., 9. 3., 7., 14. a 21. 9. Jóga s Inkou
6. 9. Jiří Bartoň – Hvězdy prvorepublikového a protektorátního filmu
7. 9. Moc a síla hypnózy - hypnotizér Jakub Kroulík
14. 9. 10 minut pro vaše zdraví – beseda a měření cukru a cholesterolu v krvi
21. 9. Bc. Martina Vachtlová - Laskavá domácí péče o lidi s Alzheimerovou nemocí
4.10. Jitka Osička – ImproWoo (improvizační představení s hudebním doprovodem Ondřeje
Glogara na didgeridoo a handpan)
20. 10. Tomáš Kolomazník – Dezinformace. Čemu lidé nejvíce věří
8. 12. Dagmar Franková – Arménie

Cyklus besed o autismu
(v rámci projektu Sokolov svítí modře). 5 akcí, 53 účastníků
23. 9. Pavel Bráborec – Život s postižením aneb průvodce po cestách hledání
10. 11. Michal Roškaňuk – Nízkofunkční autismus. Porozumění a podpora v rozvoji
12. 10. Věra Bráborcová, Libuše Růžičková – Fenomén autismus
1. 12. Michal Roškaňuk – Nízkofunkční autismus v komunikaci
2. 12. Denisa Drobečková, Markéta Bláhová - Čtení o autismu – Lukáš a profesor Neptun
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Oddělení pro děti a mládež
V roce 2021 zde bylo registrováno 334 čtenářů, kteří si vypůjčili 4 566 knih. Konalo se 116 akcí,
kterých se účastnilo 1 633 návštěvníků. (údaje bez pobočky Slavíčkova).

Vyrábění pro šikulky
V průběhu roku se koná vždy jednu středu v měsíci (kromě letních prázdnin). V roce 2021 se
uskutečnilo pouze 3x. Zúčastnilo se celkem 18 dětí.

Čteme dětem - v roce 2021 se konalo se pouze 1x. Účast: 2 děti.
Prázdniny bez nudy - 14 akcí s účastí 68 dětí
1. 7.
8. 7.
15. 7.
22. 7.
29. 7.

Obrázek ze špachtlí
Lapač snů
Zvířátka z ponožek
Tužkovník
Putovní kamínek

5. 8. Batikujeme trička
12. 8. Bambulínek
19. 8. Korálkování
26. 8. Udělám si lampion

Prezentace knihy
13. 12. Dana Chladová - Nezbednice Mona

Akce na náměstí (4 akce, 115 účastníků)
Leden
Pohádková cesta okolím knihovny
Květen – červen
Pohádková cesta okolím knihovny 2
1. 9. První výročí otevření nové knihovny – zpívání s Magdou Malou
13. 10. Uspávání broučků s Ádou
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Pobočka pro děti a mládež, Slavíčkova 1696
Tabulka základních ukazatelů pobočky
V roce 2021 zde bylo registrováno 70 čtenářů, kteří si vypůjčili 1 552 knih. Konalo se 105 akcí,
kterých se účastnilo 964 návštěvníků.
Kategorie
Knihovní fond

z toho
Naučná literatura
Beletrie

Registrovaní čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
Kulturní a vzdělávací akce
(návštěvníci)

2020
3 219
1 106
2 094
92
3 571
1 349
1 067

2021
3 738
1 230
2 475
70
2 738
1 552
965

Vyrábění pro šikulky 1 akce, 5 účastníků
Akce pro klienty Chráněného bydlení (povídání, čtení, workshopy). 8 akcí, 23
účastníků
Fortnite turnaj - 1 akce, 13 účastníků
Bláznivé odpoledne - odpolední aktivity pro děti (hry, tanec, vyrábění, čtení…)
53 akcí, 380 účastníků
Práce s dětmi – pomoc při vytváření referátu do školy. Celkem 2 akce, 7 účastníků
Prázdninové herní dny. Hry, vyrábění, výlet, opékání buřtů, pohybové aktivity…
5 akcí, 34 účastníků
Hatha jóga pro dospělé. 8 akcí, 49 účastníků
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Akce pro všechny
Kreativní víkendové semináře
Cyklus seminářů se konal již popatnácté – v roce 2021 byly realizovány 2.
12. – 13. 6. Seminář tvůrčího psaní se spisovatelkou Petrou Braunovou. Účast: 8 lidí.
Druhý červnový víkend jsme v knihovně po dlouhé odmlce opět věnovali Semináři tvůrčího
psaní, který má již dlouholetou tradici. S prosbou o lektorské vedení semináře jsme oslovili
spisovatelku Petru Braunovou. „Výstupem“ byla společná povídka. Každý psal stejnou povídku
(na tématu se skupina předem domluvila), paní spisovatelka vše pročetla, vybrala ze všech
prací ty nejlepší pasáže a spojila je ve společný příběh, který je ke zhlédnutí na webu knihovny.

9. – 10. 10. Výtvarný seminář s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem
Téma: O čem si přemýšlím. Účast: 12 lidí.

BookCon 4
6. 11. měli již počtvrté v knihovně setkání příznivci žánru sci-fi a fantasy. Pozvání přijal
spisovatel František Kotleta (vl. jménem Leoš Kyša) a s hudebním doprovodem skupiny Harry
Mähren a ZUŠ Sokolov (Johana Březinová a Jaroslav Honzák) se křtila kniha sokolovského
autora Michala Březiny Do smrti daleko.
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Komunitní činnost knihovny
1) Služby pro občany se zdravotním znevýhodněním
 Zvuková knihovna
Je určena pro uživatele, jimž zdravotní znevýhodnění znemožňuje četbu tištěných knih. Čtenáři
tohoto oddělení mají právo na výpůjčky nahrávek literárních děl všech žánrů pořízených na
magnetofonových kazetách a CD. Rovněž si mohou zapůjčit CD přehrávač. Služeb využívalo
9 čtenářů, kteří si půjčili 483 zvukových knih.

 Rozvoz knih
V roce 2021 byl realizován rozvoz knih zdravotně znevýhodněným občanům města. Služeb
využívalo 57 čtenářů, během 66 rozvozů bylo půjčeno 2 133 knih.

 Předčítání v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově
Již řadu let pravidelně konané předčítání se kvůli pandemii koronaviru v r. 2021 neuskutečnilo.

 Akce pro lidi s mentálním znevýhodněním (11 akcí, účast: 131 lidí)
Pravidelně se zúčastňují klienti společnosti Dolmen, z.ú. a Denního centra Mateřídouška, o.p.s..
 Workshopy (4 akce, účast: 60 lidí)
21. 6. Letní workshop, 20. 9. Příprava na podzim, 4. 11. Barevný workshop, 24. 11. Zimní
workshop


Psychoterapie s Mgr. Vladimírem Palečkem (4 akce, účast: 33 lidí)

14. 6. a 18. 10. Arteterapie

4. 10. a 25. 10. Muzikoterapie

 Workshopy pro lidi s poruchami autistického spektra (2 akce, účast: 23 lidí)
27. 10. Výroba svíček z včelího vosku

15. 11. Procvičím si prsty – vyrobím si včelku

 Akce pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Sokolík, Sokolov,
p. o. a Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Sokolov
22. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12. Čtení a povídání o knihách (4 akce, účast: 58 lidí)
9. 9. Tanec, pohyb a pantomima. Umělecké sdružení FysioArt, Praha
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2) Akce pro seniory
 Workshopy (Staré náměstí a pobočka Slavíčkova). 10 akcí, účast: 77 lidí
7. 6. a 15. 6. Zdobená váza
4. 9. Ponožkování se Soňou Kollárovou
27. 9. Malba na dřevo



12. 10. a 25. 10. Větvičkový obal na květináč
8. 11. a 23. 11. Korková nástěnka
6. 12. a 14. 12 Vánoční anděl

Jóga všímavosti

2 x měsíčně v období září – listopad se konala pod vedením lektorky Jitky Maluškové. 10 lekcí,
účast: 81 lidí


Angličtina pro seniory 10 lekcí, účast: 67 lidí

Kurzy, na kterých se senioři pod vedením lektora Mgr. Robina Panhanse scházeli 2x měsíčně,
se konaly pouze od října do prosince. Do té doby byly kvůli pandemii koronaviru zrušeny.


Kurz trénování paměti pro seniory a osoby se zdravotním postižením (5 akcí, 62 lidí)



Zdravotní seminář pro seniory pod záštitou hejtmana Petra Kulhánka. Účast: 20 lidí
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Křížovkářská liga

Již 2. rokem se koná ve spolupráci se Spolkem Počteníčko křížovkářská liga pro seniory. Jarní
kolo probíhá od března do června a podzimní kolo od září do listopadu. Vyhlášení výsledků je
doplněno kulturním programem (v roce 2021 to byl koncert zpěvačky Magdy Malé (jarní část)
a divadelní představení Šaty dělaj´ člověka v podání souboru Centrum tance harmonie z. s,
Karlovy Vary (podzimní část). Jednotlivých kol se účastní vždy kolem 35 účastníků.

3) Akce pro rodiče s dětmi do 3 let – S knížkou do života
Knihovna se zapojila do tohoto celostátního projektu na podporu čtenářství. Pravidelně
navštěvujeme vítání občánků a předáváme rodičům dětí malé dárky. Pokračovali jsme i v cyklu
akcí, které jsou určené rodičům malých dětí (divadlo pro batolata, přednášky pro rodiče). V roce
2021 se uskutečnilo celkem 15 akcí s účastí 147 dětí a rodičů.
7. 10. Zdeněk Okleštěk – Jak budovat rodičovskou autoritu
25.10. Moment! Divadlo pro batolata divadelního studia Damúza
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4) Dámský klub
V září 2010 zahájil v knihovně svoji činnost Dámský klub. Sdružuje registrované členky, které se
setkávají každou poslední středu v měsíci (kromě letních prázdnin) v přednáškovém sále při
povídání se zajímavým hostem nebo při různých aktivitách (exkurze, odborné vycházky,
vaření…). V roce 2021 bylo v klubu zaregistrováno 47 členek. Bohužel se kvůli coronavirové
pandemii konalo pouze 5 setkání.
23. 6. Zuzana Součková
25. 9.
6. 10. Gabriela Švehlová
27. 10. Dana Jüthnerová
22. 11. Jiří Bartoň

Když se dáma rozběhne
Výlet na hrad Loket
Základní kurz líčení
Jednoduché cvičení pro životní pohodu
Šansonový večer

5) Klub deskových her
V roce 2021 byl v knihovně založen Klub deskových her pod vedením pana Vladimíra Landy.
Účastníci se scházeli každý čtvrtek od 15.30 v přednáškovém sále. Kromě toho byly každý měsíc
(kromě období uzavření knihovny kvůli pandemii koronaviru) pořádány také sobotní herní dny
(konaly se 12. 6., 4. 9., 9. 10., 6. 11. a 11. 12. Zúčastnilo se jich celkem 69 zájemců).
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Spolupráce s dalšími organizacemi
 Školy
Mateřské školy - Zážitkový program Putování za devatero hor uměleckého sdružení
FysioArt. Pohybové a hravé povídání o knížkách a s knížkami. (8 akcí, účast: 141 dětí)

Základní školy - Vítání prvňáčků mezi čtenáře a knihomoly. V červnu pravidelně již několik
let zveme prvňáčky ze sokolovských škol. Po složení slibu se zapíší do kroniky rytířů Řádu
čtenářského a dostanou na památku knihu. Účast: 181 dětí (10 akcí)
- Besedy ke kulturním výročím. Besedy zajišťuje pracovnice knihovny
k aktuálním výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností. V roce 2021 se
konalo celkem 27 besed, kterých se zúčastnilo 485 žáků ZŠ.
Říjen
Listopad
Prosinec
Další akce

František Nepil
Pavel Šrut
Vánoce jsou za dveřmi
Lekce informační přípravy, Cesta knihy (prezentace a prohlídka knihovny)
- Školní družiny - pořádáme pravidelné workshopy (8 akcí)
Svět pohádek – prezentace a čtení (2 akce)
Pro ŠD bylo realizováno celkem 10 akcí s účastí 144 dětí.

Střední školy - Zajištění odborné praxe pro 4 studenty Střední školy živnostenské
v Sokolově, obor knihovnické a informační systémy a služby ve dnech 22. 11. – 3. 12. 2021

Základní a střední školy - přednášky a autorská čtení. Celkem 6 akcí s účastí 184 žáků.
Besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou (2 akce)
Malování pro děti - interaktivní show ilustrátora Adolfa Dudka (4 akce)
- projektový den Gymnázia Sokolov s pracovnicí knihovny
Holocaust, osudy dětí za 2. světové války (2 akce, účast: 42 studentů)

Speciální třídy ZŠ (3 akce - účast 60 žáků)
Říjen – Podzim, ovoce, zelenina

Listopad – Zvířata v zimě

Prosinec – Vánoce

 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Sokolov
a Domov pro osoby se zdravotním postižením, Sokolík, o.p.s. Sokolov
Viz akce pro lidi s mentálním znevýhodněním

 Regionální centrum podpory zdraví Státního zdravotního ústavu
Ve spolupráci s Regionálním centrem podpory zdraví pořádala MKS od září do listopadu každé
úterý Pohybové hrátky s Jitkou Maluškovou pro rodiče s dětmi do 3 let a každý 2. čtvrtek se
konaly Semináře o zdraví. Na pobočce Slavíčkova každý čtvrtek probíhaly lekce hatha jógy
s Lucií Christophovou.
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Oddělení regionálních funkcí
Činnost tohoto oddělení je hrazena z prostředků Karlovarského kraje v rámci Programu
podpory zajištění regionálních funkcí knihoven. Celková dotace pro rok 2021 činila
1 604 000 Kč. Z důvodu pandemie koronaviru knihovna vyčerpala pouze 1 530 104 Kč.
Zbytek dotace 73 896 Kč byl vrácen Karlovarskému kraji.
Poskytované služby: Pracovnice tohoto oddělení zajišťovaly poskytování kompletních
odborných knihovnických služeb obecním knihovnám, pokud jde o akvizici, nákup, zpracování
a distribuci cirkulačních knihovních fondů. Tyto služby zajišťovaly pro 21 obecních knihoven Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov,
Krajková, Krásno, Libavské Údolí, Nová Ves, Oloví, Přebuz, Rovná, Stříbrná, Svatava, Šabina,
Šindelová, Vintířov, Vřesová.
Pro 17 obecních knihoven realizovaly také nákup a zpracování knihovního fondu za jejich
vlastní finanční prostředky. Jedná se o obecní knihovny Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy,
Dolní Rychnov, Jindřichovice, Josefov, Krajková, Krásno, Libavské Údolí, Nová Ves, Stříbrná,
Svatava, Šabina, Šindelová, Vintířov, Vřesová.
Pro 11 profesionálních knihoven na Sokolovsku zajišťovaly především metodickou činnost.
Jedná se o městské knihovny Březová, Habartov, Horní Slavkov, Chodov, Kraslice, Kynšperk,
Loket, Nové Sedlo, Rotava a o obecní knihovny Královské Poříčí a Lomnice.

Setkání pracovníků knihoven na Sokolovsku
V sobotu 9. října 2021 se konalo setkání pracovníků a pracovnic knihoven na Sokolovsku. Akce
se zúčastnilo 15 bývalých i současných pracovnic knihoven. Na programu setkání byla také
prohlídka nové knihovny.
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Získané dotace
MKS získala v roce 2021 prostřednictvím dotací celkem 69 000 Kč.
Ministerstvo kultury ČR:
 program Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů – 37 000 Kč na
projekt Jsme tu s vámi IV.
 program Knihovna 21. století – 12 000 Kč na projekt Sokolov svítí modře.
Nadační fond Tesco:
 program Vy rozhodujete, my pomáháme - 20 000 Kč na projekt U nás na Michalu

Realizované projekty
 Kreativní semináře XV.
Od roku 2007 pořádá MKS cykly víkendových kreativních seminářů. V roce 2021 to byl
seminář tvůrčího psaní a výtvarný seminář. Cyklem seminářů bychom chtěli přispět
k podpoře umělecké tvořivosti a rozvoji estetického cítění především u dětí a mládeže.

 Knížka pro prvňáčka. Realizováno s finanční podporou města Sokolov
Projekt, kdy každý sokolovský prvňáček dostane na akci Vítání prvňáčků mezi čtenáře knížku
pohádek, kterou vydala Městská knihovna Sokolov.

 BookStart. S knížkou do života. Realizováno s finanční podporou Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR.
Celostátní projekt věnovaný podpoře čtenářství od nejútlejšího věku. Zaměřuje se na rodiče
malých dětí, které knihovny chtějí prostřednictvím různých akcí přivést k půjčování knih
a čtení dětem.

 Jsme tu s vámi IV. Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury.
Projekt byl zaměřený na cílové skupiny seniorů a zdravotně znevýhodněných, které mohou
být ohrožené sociálním vyloučením. V jeho rámci se konaly kulturní a vzdělávací akce
v prostorách knihovny, čímž byla umožněna větší integrace jejich účastníků do
společenského života města. Akce: beseda s režisérem V. Poltikovičem, koncert zpěvačky
M. Malé, beseda s herečkou I. Devátou, beseda se spisovatelkou M. Štráfeldovou, divadelní
představení Šaty dělaj´ člověka v podání Centra tance Harmonie, cyklus psychoterapie
s Mgr. V. Palečkem, cyklus workshopů pro lidi s mentálním znevýhodněním, kurzy angličtiny
pro seniory.

 Sokolov svítí modře. Realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury
V tomto projektu jsme se zaměřili na lidi s poruchami autistického spektra a jejich pečující
osoby. V rámci projektu se konaly 3 přednášky (V. Bráborcová a L. Růžičková /Denní
centrum Mateřídouška v Sokolově/ - Fenomén autismus a Michal Roškaňuk /ředitel
organizace Adventor/ - Nízkofrekvenční autismus) a scénické čtení z knihy Lukáš a profesor
Neptun. Dále se uskutečnily 2 workshopy. V rámci projektu jsme zakoupili také didaktické
pomůcky, hry a knihy.

 U nás na Michalu. Realizováno s podporou Nadace Tesco
V rámci projektu bylo zakoupeno vybavení na pobočku pro děti a mládež Slavíčkova 1696.
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Seznam zaměstnanců Městské knihovny Sokolov
Ředitelka:

Mgr. Daniela Drobečková

Ekonomické oddělení:

Růžena Bratová (do 31. 8. 2021)
Bc. Jana Brendlová (od 1. 9. 2021)
Dagmar Holubcová

Oddělení pro dospělé:

Božena Rybárová (zástupkyně ředitelky)
Irena Fialová (do 31. 8.2021)
Jana Fastová (od 1. 9. 2021)
Martina Richterová, Věra Máčalíková

Čítárna a studovna:

Táňa Dědičová
Jana Fastová (do 31. 8. 2021),
Dana Šoupová (od 1. 9. 2021)

Oddělení pro děti a mládež:

Ema Reismüllerová, Zdeňka Hradská, Markéta Bláhová

Pobočka pro děti a mládež:

Dana Šoupová (do 31. 8. 2021),
Irena Fialová (od 1. 9. 2021)
Denisa Drobečková

Oddělení zpracování KF:

Táňa Dědičová, Jitka Dočkalová

Oddělení regionálních funkcí:

Jitka Gruberová, Jiřina Punčochářová

Uklízečky:

Daniela Lakronová, Eva Kulová

Městská knihovna Sokolov v tisku
Sokolovský deník:
1. Knihy si lze objednat / Roman Cichocki – Sokolovský deník – č. 5 (07. 01. 2021),
str. 2.
2. Sokolovská knihovna zavádí novou službu / (roc) – Sokolovský deník – č. 6 (08. 01. 2021),
str. 3.
3. Služba dovezla lidem stovky knih / (ano) – Sokolovský deník – č. 62 (15. 03. 2021), str. 1.
4. Knihovna je přístupná lidem / Roman Cichocki – Sokolovský deník – č. 91 (20. 04. 2021), str.
2.
5. Knihovna si připravila soutěž pro všechny – Sokolovský deník – č. 92 (21. 04. 2021), str. 2.
6. Prohlédněte si náměstí – Sokolovský deník - č. 102 (4. 5. 2021), str. 2.
7. Zámek je z roku 1480 – Sokolovský deník – č. 147 (27. 6. 2021), str. 2.
8. Senioři mohou potrénovat paměť / (roc) – Sokolovský deník – č. 253 (02. 11. 2021), str. 1.

Mladá fronta Dnes:
1. V sokolovském zámku chtějí muzeum i kavárnu / (ČTK) – Mladá fronta Dnes – č. 8 (11. 01.
2021), str. 12.

Zpracovala: Mgr. Daniela Drobečková
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