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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLADNO

Knihovna pro celou rodinu.



Městská knihovna Kladno 

vznikla v roce 2002 jako 

příspěvková organizace.

19 zaměstnanců na 5 
odděleních ročně obslouží

kolem 70 000 uživatelů a

zprostředkuje na 182
tisíc výpůjček …



SÍTNÁ 3106, KLADNO

Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Čítárna

• absenční a prezenční půjčování knih,  

deskových her, audioknih,  časopisů, denního 

tisku

• internet, reprografické služby (kopie, scan, 

tisk), informace

• wi-fi, klimatizace, audiovizuální technika, 

bezbariérový přístup



MOSKEVSKÁ 3068, 

KLADNO

Půjčovna Rozdělov
• volný výběr z řad beletrie,

populárně naučné literatury v

cca 18 000 svazcích a 17 titulů

časopisů

• Na malé čtenáře čeká dětský

koutek.

• Knihovnické lekce pro školní

kolektivy.

ŽIŽKOVA 88, 

KLADNO

Půjčovna Švermov

• beletrie i naučná literatura pro

dospělé, děti a mládež cca v 7 500

svazcích a 12 titulech časopisů

• Knihovnické lekce pro školní

kolektivy.



MKKL - Oddělení pro dospělé 52 000 svazků ve 2 podlažích



Oddělení pro dospělé- volný výběr, řazení podle žánrů



Naučná literatura – MDT, podle vědních oborů



Mkkl.tritius.cz – vyhledávání, online objednávky dokumentů, 

rezervace, hodnocení titulů



Exkurze do zákulisí, lekce pro II. stupeň ZŠ, besedy o knihovně 



MKKL Čítárna – periodika, denní tisk, deskové hry, audioknihy, nové knihy ve zkrácené

výpůjční lhůtě



Kulturní akce, lekce počítačové a informační gramotnosti, poradenství s

elektronickými informačními zdroji, trénování paměti, workshopy. Nabídky

spolupráce.



8 PC stanic v klidové zóně, reprografické služby, informační služby



MKKL-Oddělení pro děti a mládež – 1/3 čtenářů registrovaných v MKKL

je mladší 15 let .



Beletrie, naučná literatura, časopisy. Krásná literatura je rozdělena dle věkových 

kategorií a obsahu, naučná je řazena dle vědních oborů.



Edice První, Druhé a Třetí čtení. Náctiletí mají knihy označeny žánrovými piktogramy.



Prostor pro nejmenší čtenáře



Online katalog, internet, tisky, kopírování, scanování



• Literární a výtvarné soutěže

• Děti za pultem

• Dopoledne s maminkami

• Nejpilnější čtenář

• Den radosti



• Noc s Andersenem, Pasování prvňáků na čtenáře, Kde končí svět, Knížka 

pro prvňáčka, Týden knihoven, Březen měsíc čtenářů …



Knihovna pro celou rodinu



Služby pro celou rodinu



VZDĚLÁVÁNÍ



VZDĚLÁVÁNÍ

Knihovnicko-informační lekce

Ke stažení

https://www.mkkl.cz/cz/sluzby/besedy
https://www.mkkl.cz/cz/sluzby/vzdelavaci-a-kulturni-akce-pro-skoly


Nám. Sítná 3106, KLADNO 27201

knihovna@mkkl.cz tel. 312 258 911

@knihovnaKladno

#knihovnaKladno

mailto:knihovna@mkkl.cz

