Naše mise: Poskytovat uživatelům takové služby, které chtějí, aby se mohli dostat k informacím, jež
potřebují.
Naše vize: Čtenář, klient či uživatel o našich službách říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně
mě rychle obslouží příjemný, kvalifikovaný, očividně spokojený a motivovaný personál, nebo z
pohodlí domova bez ohledu na moji národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám
bezplatně požadovanou kvalitní službu.“
Rámcový plán činnosti na rok 2022
- zpřístupňovat služby knihovny bez jakýchkoliv bariér a poskytovat je všem bez rozdílu sociálního a
ekonomického postavení, vzdělání, věku, etnické či náboženské příslušnosti
- vzdělávat a nabízet chráněný bezpečný prostor pro všechny věkové skupiny, podpora vzdělávání
knihovníků (školení word)
- zavedení možnosti platby kartou v oddělení pro dospělé a zachování bezhotovostní platby přes
konto čtenáře GoPay
- v oddělení pro dospělé po otevření udržet všechny stávající služby - tj. výpůjční, informační,
kopírovací, službu skenování dokumentů, meziknihovní výpůjční službu
- pokračovat v besedách a přednáškách také v online prostředí - pro dospělé
- komfortnější prostředí pro uživatele a lektory - zatemnění čítárny
- výměna části prasklých trubic osvětlení – oddělení pro děti a pro dospělé
- vyčištění koberců
Naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021 - 2027, spolupráce se Svazem knihovníků a
informačních pracovníků České republiky, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, ostatními
knihovnami v ČR i přeshraniční -EUREX (EUROREGION NISA), Španělsko
Akce plánované nad rámec běžné činnosti v knihovně pro rok 2022:
LEDEN – ČERVEN
o dvacátý druhý semestr Virtuální univerzity třetího věku online: Hudební nástroje a Dějiny oděvní
kultury = online
o semilská miniuniverzita – Architektura II
o Umělecké dvojice – Mgr. Patková, online cyklus (umění 20. století)
o Bookstart – S knížkou do života (Vítání občánků)

o Setkání se spisovatelem a autorské čtení – Michal Vlk
o Březen – měsíc čtenářů – zelený SWAP, pohádkové čtení pro děti 3-6let, jarní Patchwork
o kurz Jak na tablet a Jak na notebook – Moudrá sovička
o úniková hra v knihovně
o vyhodnocení literární soutěže (komise G. Jakoubková)
o Závěrečné setkání absolventů VU3V (př. výlet)
o Slavnost Slabikáře – pasování prvňáčků na čtenáře
o Soutěže pro čtenáře knihovny
o dotace K21 – odpoledne s Fialkou a nakladatelstvím KHER na Ostrově (červen ?)

PRÁZDNINY
o pohádkové čtení na Ostrově
o Účast na akci „V Semilech se nenudíme“

ZÁŘÍ - PROSINEC
o nové besedy v oddělení pro děti – nabídka zveřejněna na stránkách knihovny
o dvacátý třetí semestr VU3V – nová témata, prezenční studium
o TÝDEN KNIHOVEN – celostátní akce na podporu čtenářství (Markéta Vítová ad. – spolupráce
s Jilemnicí?)
o Kurz Trénování paměti
o Advent v knihovně


Burzy knih – pokud aktuální situace dovolí (jinak likvidace knih – recyklace)

Dne: 28. 2. 2022

Sestavila: Jitka Šedinová, ředitelka knihovny

