




Sídlí v centru obce na ul. Hlučínská, přístupná i bezbariérově.



 1910 – na vlastní náklady založena vesnická knihovna učitelem 

Karlem Schodrokem (cca 1 000 svazků)

 1939 – zčásti zničena, zčásti odvezena neznámo kam 

 1946 – knihovna díky pomoci baráčníků ze Slaného vybavena 

knihami 

 1967 – knihovnice na celý úvazek, 3 635 svazků, 397 čtenářů

 1978 – umístěna v nově vybudovaném sídle MNV (cca 100 m2)

 1993 – po 43 letech odchází knihovnice do důchodu 

 2003 – první větší rekonstrukce knihovny (170 m2), 15 597 svazků 

 2015 – totální rekonstrukce knihovny (240 m2), nový nábytek, vyřazení 
zastaralých a poškozených knih, 14 271 svazků, 794 čtenářů 



Statistika za rok 2019

933 čtenářů (382 do 15 let)

fond 14 703 svazků

25 862 výpůjček 

přírůstky nových knih - 930

úbytky - 1 450 (revize)

celkový roční rozpočet knihovny 1,3 mil. Kč

z toho 150 tis. Kč na knižní fond



SLUŽBY KNIHOVNY BOLATICE:

• výpůjční služby (knihy, časopisy) 
• informační služby
• informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
• informace z oblasti veřejné správy a samosprávy
• ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
• veřejný přístup na internet
• propagační služby
• novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního 

fondu
• pořádání přednášek, besed, lekcí a podobných akcí pro uživatele



SLUŽBY KNIHOVNY BOLATICE:

• rešeršní služby (přehled literatury (zejména knih a časopiseckých 
článků) na dané téma

• půjčování elektronické čtečky knih KINDLE 3 Wi-Fi
• půjčování dětských a společenských her
• půjčování audioknih
• zajišťování meziknihovní výpůjční služby 
• reprografické služby (tisk, kopírování, skenování) 
• obalování knih a učebnic
• vázání dokumentů do kroužkové vazby
• laminování dokumentů



Kdysi



Dnes



Dnes



Akce a projekty pro děti a mládež 

 Noc s Andersenem

 Napiš dopis Ježíškovi

 Listování 

 pexesový turnaj

 tvůrčí dílny

 knihovnické lekce

 pasování na čtenáře

 besedy se spisovateli, ilustrátory (Drijverová, Březinová, 
Dudek, ...)

 celoroční hry (Bibliomaniak, Lovci perel, Čtenářská 
liga) 

 časopis pro děti „Bavníček ježečka Knižníčka“



Noc s Andersenem



Napiš dopis Ježíškovi



Listování



Pexesový turnaj



Tvůrčí dílny



Knihovnické lekce



Pasování na čtenáře



Besedy se spisovateli, ilustrátory, ...



Celoroční hry



Časopis Bavníček ježečka Knižníčka

• každé číslo tematicky zaměřeno

• vydáváno čtvrtletně

• články, soutěže, doplňovačky



Akce a projekty pro dospělé

cestovatelské přednášky (Vackovi, Márovi, ...)

besedy se spisovateli (Cimický, Mornštajnová, 
Fulghum, ...) 

ostatní besedy a přednášky (viktoriánská doba, 
Arnošt Vašíček, Milan Zacha Kučera, ...)

oceňování nejlepších čtenářů 

vědomostní kvízy



Cestovatelské přednášky



Besedy se spisovateli 



Ostatní besedy a přednášky 



Ocenění nejlepších čtenářů  



Vědomostní kvízy 



Další akce a projekty

Týden knihoven 

letní knihovna na koupališti 

Rande naslepo a Knižní láska

Pošli knihovně pohled 



Týden knihoven



Letní knihovna na koupališti 



Rande naslepo a Knižní láska



Pošli knihovně pohled



Ocenění knihovny

1988 – „Vzorná lidová knihovna“ 

2003 – Čestné uznání za podíl na 

rozvoji veřejného knihovnictví 

2011 – Čestné uznání za velmi dobré 

knihovnicko-informační služby 



KONTAKTY
Mgr. Jana Štěpáníková

vedoucí

Klára Korpasová, DiS. 
knihovnice

Hlučínská 6/684

Bolatice 747 23

tel. 553 654 721 

web: www.knihovna.bolatice.cz

FB: www.facebook.com/mistni.knihovna.bolatice

http://www.knihovna.bolatice.cz/
http://www.facebook.com/mistni.knihovna.bolatice




STAROSTA@BOLATICE.CZ

mailto:starosta@bolatice.cz

