Stručná historie knihovny
Klíčové okamžiky knihovny.
Václav Štech /1859 – 1947/

Učitel, spisovatel a divadelní ředitel. Hybná síla kulturního života v Slaném a širokém okolí. Zakladatel
vlastivědného muzea, muzejního spolku a první redaktor ročenky Slánský obzor. Iniciátor slánské
veřejné knihovny a čítárny. Sokolský pracovník, jednatel Ústřední matice školské, nadšený divadelní
ochotník a režisér, spolutvůrce slánského divadla, novinář a redaktor – milovník Slaného do
posledního dechu.
Otec historika a teoretika umění V. V. Štecha.
17.10.1897 – zásluhou Václava Štecha (více) otevřena veřejná knihovna při Musejním spolku v
Slaném s fondem 2031 svazek
1.10.1903 – po dvouletém úsilí zřízena veřejná čítárna “ku potřebě všech vrstev občanstva”
1919 – knihovnickým zákonem ze dne 22. července 1919 bylo uloženo slánské knihovně
pečovat o venkovské knihovny
23.5.1949 – otevřeno dětské oddělení
1950 – 1960 – knihovna plní funkci okresní knihovny
1979 – pro naprostý nedostatek místa zrušena čítárna
1988 – provedena rekonstrukce knihovny, zrušeno oddělení politické literatury
1.11.1990 – otevřena pobočka knihovny v sídlišti Na Dolíkách
1996 – první počítač v knihovně
17.10.1997 – 100. výročí založení knihovny, otevřena studovna, čítárna a přednášková
místnost, zaveden Internet pro veřejnost
6.2.2001 – spuštěn automatizovaný výpůjční systém
15.6.2001 – otevřeno Infocentrum při Knihovně Václava Štecha v Slaném
1.7. – 12.7.2002 – revize celého knihovního fondu 2003 – webové stránky
10.6.2004 – upgrade KP-Sys na KP-Win
1.9.2004 – zaveden Internet na pobočce Na Dolíkách pro veřejnost
1.1.2005 – Infocentrum – samostatná organizační složka MěÚ Slaný
7.3.2005 – zavedena SMS služba pro rezervace, upomínky
20.7.2005 – okamžitý aktuální stav karty čtenáře a stav knihovního fondu
4.9.2006 – otevření pobočky Na Dolíkách v prostorách 3.ZŠ
1.1.2007 – zavedena donášková služba a prolongace výpůjček přes mobil
srpen 2007 – revize celého KF
1.9.2007 – automatická odpověď na sms zprávu
6.10.2007 – 657 lidí se sešlo na náměstí s knihou v ruce – REKORD
7.8.2008 – přechod na KP SQL
1.10.2008 – zrušení poplatků za vyhledávání na internetu
1.1.2009 – nové logo knihovny
1.2.2009 – nové upravené web.stránky – 8.místo v celostátní soutěži Biblioweb
1.10.2009 – rozšíření otevírací doby knihovny na 46 hodin – 6 dní v týdnu
1.3.2010 - spolupráce s ﬁrmou Linet Želevčice
1.10.2010 – upgrade KpWin na KpWin 1.1.
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1.10.2010 – rozšíření výpůjční doby: každý den 9-18 hod., sobota 9-12 hod.
1.10.2010 – 50% snížení registrace pro rodinného příslušníka
1.10.2010 – nová služba – laminování
březen-květen 2011 – interní audit, návrh na příspěvkovou organizaci
1.9.2011 – otevření Klubu – K
1.10.2011 – nová verze on-line katalogu
1.10.2011 – nová služba – čtečka elektronických knih
12.12.2011 – otevřena studovna v nových prostorách po Infocentru
1.1.2012 – přechod na příspěvkovou organizaci
12.1.2012 – knihovna má Facebook
1.9.2012 – nová služba – kroužková vazba
7.9.2012 – koncert pro čtenáře
únor 2013 - nová služba knihovny "Knihy na přání přes internet"
září 2013 - upgrade knihovnického programu na Verbis
1.1.2014 - knihovna se stala opět organizační složkou MěÚ Slaný a došlo ke sloučení s
Informačním centrem
květen - srpen 2014 - rekonstrukce atria
září 2014 - otevření venkovní čítárny a připojení WIFI
říjen 2014 - nová služba knihovny: Bibliobox
listopad 2014 - první číslo elektronického zpravodaje "O nás"
9.5.2015 - první Férová snídaně v knihovně
květen 2015 - nová výmalba v Oddělení pro dospělé
červenec 2015 - nový projekt "Kniha do vlaku"
prosinec 2015 - spuštění nových webových stránek knihovny
leden 2016 - nové webové stránky knihovny získaly ocenění Biblioweb pro nejlepší web
knihovny v obcích do 30 tisíc obyvatel
únor 2016 - nová služba: půjčování deštníků
červenec 2016 - nový projekt "(Ne)obyčejné prázdniny s knihovnou"
červenec 2016 - nový projekt: Příměstské tábory v knihovně
říjen 2017 - 120. výročí založení knihovny
listopad 2017 - nový projekt " Živá knihovna"
únor 2018 - nový projekt " Čítálek Babyklub (Bookstart)"
duben 2018 - upgrade knihovnického programu na Verbis 2.0
říjen 2018 - otevření Semínkovny v knihovně
říjen 2018 - nový projekt " Karta 7+ "
prosinec 2018 - dokončena modernizace pobočky Na Dolíkách
leden 2019 - spuštěn projekt " Kniháček "
březen 2019 - účast na TEDxSlany
16. října 2019 - Role veřejných knihoven v Průmyslu 4.0 - knihovnická konference
listopad 2019 - zpřístupnění e-knih z Městské knihovny v Praze našim čtenářům
prosinec 2019 - spuštěn projekt "Kindlotéka" + darování šesti kusů čteček e-knih a tištěných
knih v hodnotě 70 000 Kč ﬁrmou Amazon
prosinec 2019 - nákup nového nábytku do Klubu K
1.září 2020 - otevření KNIHOBUDKY u 3. ZŠ Slaný
srpen 2021 - naše knihovna postoupila do 2. kola soutěže Městská knihovna roku, mezi 8
nejlepších knihoven
duben 2022 - nový projekt Kurzy šití pro začátečníky
duben - červen 2022 - knihovna se zapojila do projektu na podporu ukrajinských dětí
září 2022 - nová služba pro čtenáře: DNNT (zpřístupnění děl nedostupných na trhu)
říjen 2022 - 125. výročí založení knihovny
prosinec 2022 - dvě nové knihobudky: Kumpánova zahrada, altánek u DPS Na Sadech
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