
Městská knihovna 
Česká Lípa

 a příběh SONS  



Městská knihovna Česká Lípa 
o nás

Městská knihovna Česká Lípa 
je knihovnou pověřenou výkonem 
RF pro okres Česká Lípa

Pověřena Krajskou vědeckou 
knihovnou v Liberci - Liberecký kraj



Městská knihovna Česká Lípa 
o nás

Okres Česká Lípa 
 101 962 obyvatel

Město Česká Lípa 
   36 740 obyvatel



Městská knihovna Česká Lípa 
- o nás

• Univerzální knihovní fond s ohledem na potřeby a 
požadavky široké veřejnosti.

• Knihy, časopisy, noviny, audioknihy, mapy, průvodce, čtečky 
el. knih, e-knihy, deskové hry, tématické kufříky

• Fond regionální literatury - shromažďujeme, zpracováváme 
a poskytujeme informace o městě i regionu Českolipska

• Vytváříme speciální databáze (regionální osobnosti, 
regionální události, regionální článkové databáze, 
kalendária výročí).

• Poskytujeme služby bibliograficko-informační, ústní i 
písemné bibliografické, referenční a faktografické 
informace.

• Poskytujeme a zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu
• Půjčujeme knižní soubory doplňkové četby do ZŠ
• Knihovní provoz je plně automatizován - AKS Tritius
• Rozvoz knih do domácností handicapovaných nebo méně 

pohyblivých



Městská knihovna Česká Lípa 
- o nás

• Realizujeme kulturní  a vzdělávací akce, přednášky, besedy, informační lekce, IT kurzy i 
Univerzitu 3. věku

• Poskytujeme odborný knihovní a informační servis knihovnám Českolipska (regionální 
funkce)

• Jsme součástí Centrální portálu knihoven - Knihovny CZ
• Umožňujeme přístup do Národní digitální knihovny (NDK) a přístup do DNNT (Díla 

nedostupná na trhu)
• Knihovní provoz je plně automatizován od výpůjčního protokolu po on-line katalogy a další 

elektronické služby - Konto čtenáře, Rezervační služba, správa vlastního účtu, e-knihy) 
• Pobočky fungují v on-line režimu (Špičák, Lada, H. Vrch)
• Zajišťujeme službu všudevracení a všudepůjčování 
• K dispozici je kopírovací služba, veřejná písárna (Word, Excel)
• Zajišťujeme přístup k internetu, Wi-Fi
• K dispozici přístup k databázím ASPI, Anopress, PressReader
• Zajišťujeme tvorbu rešerší i službu Ptejte se knihovny



Městská knihovna Česká Lípa 
- o nás

Vedle tradičních knihovních služeb poskytujeme služby:

 Vzdělávací
 Přednášky, besedy , informační lekce pro školy, literárněvědní, vlastivědné přednášky pro širokou 

veřejnost, 
 Senior program (Univerzita 3. věku, Klub 60+)

 Kulturní
 Hudebně literární i zábavné pořady, vlastní autorská divadelní představení, výstavy

 Sociální
 Rozvoz knih do domácností handicapovaných, spolupráce se SONS

 Regionální
 Poradenská a konzultační činnost, nákup a zpracování knih, cirkulace, spolupráce s obcemi a 

knihovnami regionu (celkem 7 profesionálních knihoven městských, 36 knihoven obecních, 
neprofesionálních)



Městská knihovna Česká Lípa 
- o nás

Kromě půjčoven v 
hlavní budově na 
náměstí 
T.G.Masaryka 
provozuje městská 
knihovna 3 sídlištní 
pobočky
• Špičák 
• Holý Vrch 
• Lada
• a pobočku ve 

spádové obci 
Dobranov.



Městská knihovna Česká Lípa 
a SONS

Mezníky:

2001: pobočka Špičák
 
2002: SONS na 
Špičáku

2017 projekt 
Komunitního centra

2019 rekonstrukce

2020 provoz v novém



Městská knihovna Česká Lípa 
a SONS

Mezníky podrobněji…

• 2001: pobočka Špičák 
objekt bývalé MŠ, známky opotřebení, ale konečně knihovna opět na velkém sídlišti (cca 10 tis. 
obyv.). Částečná rekonstrukce pro vybudování knihovny (odd. pro dospělé a děti / mládež, 
hlavní depozitář).

• 2002: SONS na Špičáku
žádost SONS a sociálního odboru MěÚ o pomoc při poskytnutí zázemí pro SONS, podmínky pro 
klubovou činnost vytvořeny (24.10.2002  zahájena činnost Střediska integračních aktivit SONS jako 
společenského a  vzdělávacího zařízení pro občany s vážným zrakovým postižením)

Výroční zpráva za rok 2002: „Rok 2002 znamenal pro městskou knihovnu zahájení zcela nové spolupráce a 
nových aktivit. Část objektu pobočky na Špičáku začala od jara roku 2002 sloužit jako klubovna okresní odbočky 
SONS. Pravidelná klubová a spolková činnost SONS přerostla v průběhu roku do odborných , vzdělávacích a 
informačních aktivit – 24.10.2002 byla slavnostně zahájena činnost Střediska integračních aktivit SONS jako 
společenského a  vzdělávacího zařízení pro občany s vážným zrakovým postižením. Knihovna vytváří  pro toto 
středisko zázemí, zajišťuje základní služby , pomocný servis a podílí se na některých aktivitách. Kromě jiného 
zajišťuje dovoz  zvukových knih z Ústřední slepecké knihovny K.E.Macana v Praze.



Městská knihovna Česká Lípa 
a SONS 

Společné aktivity a projekty:
• Zajištění vlastní knihovny pro nevidomé a slabozraké - dovoz  zvukových knih z Ústřední slepecké knihovny 

K.E.Macana v Praze.
• Hmatové výstavy v knihovně i v SONSu, simulace pomocí sad
• Přednášky a besedy pro veřejnost
• Účast na akcích knihovny – čtenářské happeningy
• Spoluúčast na příměstských táborech, apod.

 
 
 
 
 

 

Pátek 13. listopadu  2015  
MEZINÁRODNÍ DEN 
NEVIDOMÝCH na Špičáku 
10,00 – 14,00  
Praktické ukázky slepeckých 
dovedností  
Středisko integračních aktivit SONS (Červeného kříže 2563) 

 
16,00  
Omyly a mýty o životě ve tmě 
přednáška  Bc. Barbary Kubíčkové,  
Zuzany Duchoňové a Jany Řehořkové  
o organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS ČR), 
ukázka drobných pomůcek,  
povídání o službách pro zrakově postižené, 
průvodcovství nevidomých   
a spousta dalších užitečných informací,  
rad a doporučení 
 

Pobočka Špičák, ul. Červeného kříže 



Městská knihovna 
Česká Lípa 
a SONS 



Městská knihovna Česká Lípa 
a SONS - situace



Městská knihovna Česká Lípa 
a SONS - situace



Městská knihovna Česká Lípa 
a SONS - příležitost

Mezníky podrobněji… 2017
• Pokračující degradace objektu, poškození budovy odporující využití osob se zdravotním postižením, aj.
• Pro knihovnu rovněž problematické využívání objektu, obtížná správa, tlak na BOZPO, obrovské 

energetické ztráty
• Zvýšený tlak na zřizovatele
• Výsledkem rozhodnutí o využití IROP (spec. cíl 2.1) v roce 2017
• Cíl: Polyfunkční komunitní centrum Česká Lípa 

• Kvalitní poskytování sociálních služeb
• Zlepšení sociální situace jednotlivců a zvýšení adaptability osob se zrakovým postižením
• Vedle poskytovaných sociálních služeb i volnočasové aktivity, kulturní a vzdělávací akce, aktivizační služby
• Současně (díky stávajícím aktivitám knihovny) bude vytvořeno zázemí s pravidelnou nabídkou aktivit pro rodiče s dětmi v kategorii rodičovská/mateřská dovolená, které jsou ohrožené sociálním 

vyloučením
• Současně (díky stávajícím aktivitám knihovny) bude vytvořeno zázemí pro specifické skupiny seniorské populace s velmi rozdílnými potřebami a nároky na aktivní trávení volného času.

• Projekt podán, dotace na stavbu nezískána, jen na zateplení (z jiného dotačního titulu!)
• Rozhodnutí zřizovatele o realizaci, v roce 2018 výběrová řízení na dodavatele
• Leden 2019 ukončení činnosti knihovny i SONS, stěhování do náhradních prostor
• 1. březen 2019 zahájení stavby, 19. prosince 2019 slavnostní otevření a zahájení činnosti knihovny i 

střediska SONS
• 2020 standardní provoz knihovny i SONS (do Covid)



Městská knihovna Česká Lípa 
pobočka Špičák a SONS 



Městská knihovna Česká Lípa 
pobočka ŠPIČÁK a SONS 

Mezníky podrobněji: 2019 rekonstrukce 
https://
www.youtube.com/watch?v=5XnuSEyYdTU&t
=54s

https://www.youtube.com/watch?v=5XnuSEyYdTU&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=5XnuSEyYdTU&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=5XnuSEyYdTU&t=54s












Shrnutí…
Služby pro zrakově handicapované občany jsou soustředěny na pobočku knihovny, která prošla náročnou 
rekonstrukcí (35 mil. Kč) a celá jedna část objektu byla rekonstruována přímo dle potřeb odbočky a zrakově 
handicapovaných.

Prostory jsou  plně bezbariérové a jsou vybaveny informačním systémem pro zrakově postižené, včetně 
akustických  majáčků. Ve dvou patrech bezbariérového objektu jsou klubovny, masérna, učebny pro vzdělávání, 
sportovní střelbu i sportovní aktivity nevidomých, dokonce i cvičná kuchyně a velkorysé sociální zařízení. 
Přilehlá zahrada poskytuje venkovní sezení pod pergolou a zajímavostí mohou být cvičné chodníčky a cesty s 
různým povrchem pro trénování pohybu v různých prostředích.

Okresní odbočka SONS zde vedle sociálně právního  poradenství provozuje  sociálně aktivizační služby,  
prezentuje a poskytuje kompenzační pomůcky a současně zajišťuje široké zájmové, sportovní, vzdělávací, 
kulturní i společenské aktivity zrakově postižených občanů. 
 

Toto zařízení je velmi kvalitně a v plné šíři vybavené technickými prostředky a pomůckami pro zrakově 
postižené. 

Objekt je svěřen Městské knihovně, která jej kompletně spravuje a Okresní odbočka SONS je zde v pronájmu, 
který je stanoven jako nekomerční, hradí si ale služby a energie, o vše ostatní se stará knihovna. Prostředky na 
pronájem a náklady na služby a energie získává SONS především z  rozpočtu města CL, které je uvolňuje 
prostřednictvím svého sociálního grantu na základě předloženého projektu.

Knihovna se SONS těsně spolupracuje a případným potřebám a požadavkům organizace vychází vstříc. Klienty 
SONS přednostně uspokojujeme při půjčování audioknih, připravujeme zakoupení licence pro půjčování 
zvukových  knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana.
 



Závěrem…
Těsnost spolupráce je dána především společnou adresou, získanou  před mnoha 
lety, tehdy především jako zázemí pro spolkovou činnost a vlastní aktivity. 
Za společná dlouhá léta jsme vyzkoušeli různé společné projekty, podpory, dotace, 
aktivity. 
ALE! Nejdůležitější hodnotou pro SONS bylo získání zázemí, svého prostoru, klidu pro 
vlastní práci, emancipace v rámci ostatních organizací a služeb pro zdravotně 
postižené a soustředění pro poskytování vlastních specifických aktivizačních činností a 
 sociálních služeb. Díky tomu se odbočka SONS stala neobyčejně silným partnerem 
města, který zajišťuje poradenství a servis zdravotně postiženým občanům města a 
současně realizuje množství edukačních  i popularizačních projektů a akcí pro širokou 
veřejnost, zejména pak děti a mládež.
Na nás je pak průběžná kontrola a péče o daný prostor, jištění po technické stránce, 
aby pohyb a především zdejší působení bylo bezproblémové, bezpečné, klidné a 
spokojené.  
Aktuálně vymýšlíme nějaké nové společné aktivity, ale domnívám se, že i bez nich tu 
naši nevidomí mají co dělat, o koho se starat a zajištění plného komfortu služeb 
knihovnou možná spíš umocní jejich schopnosti a dovednosti, které předávají dalším.  



Městská knihovna Česká Lípa
 a příběh SONS

Věnováno 
Ing. Miroslavu Šetkovi předsedovi Okresní odbočky SONS Česká Lípa v.v.
Mgr. Ludmile Chalupové bývalé vedoucí pracoviště Oblastní odbočky SONS i.m. 

PhDr. Dana Kroulíková, Městská knihovna Česká Lípa
487 883 444 / 487 522 975 / reditel@knihovna-cl.cz

SONS a knihovny – konference 19.5. 2022 
Národní knihovna ČR / Zrcadlová kaple Klementinum
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