Po roce jsme tu zase, tentokrát abychom vám
prozradili, které knížky se na jednotlivých odděleních
těšily čtenářské oblibě v loňském roce. Jedná se o
nejžádanější tituly za období leden až prosinec roku
2018 (knihy pro dospělé čtenáře, knihy pro děti,
audioknihy a společenské hry). A také trochu
nakoukneme do roku 2008. Jestlipak najdete nějaký
titul, k němuž byste měli chuť se po letech vrátit?!
Než se do toho pustíme, zopakujme si, jak naše
seznamy správně „číst”. Mezi knihami je často rozdíl
jediné výpůjčky. Může to znamenat, že kdyby kniha
byla vrácena dříve, mohla by být i častěji půjčena. Na
druhou stranu - často žádané knihy máme ve dvou
kusech, čímž se jejich dostupnost násobí (a čísla tak
rostou). Zároveň je důležité si uvědomit, že výpůjční
doba knihy je jeden měsíc. Pokud tedy byla kniha
během roku půjčena víc než 12x, znamená to, že se
opravdu točí!
Statistické údaje jsou někdy ošemetné, nicméně
seznam je tady a vy čtěte a nechejte se inspirovat …
třeba i na vás některá z doporučených knih zapůsobí!
Přejeme příjemné počtení.

Beletrie pro dospělé čtenáře
1. Hartl Patrik – Malý pražský erotikon
2. Hawkins Paula – Dívka ve vlaku
3. Lapena Shari – Někdo cizí v domě
Na dalších nejvyšších místech se drží:
Opět P.Hartl s tituly Okamžiky štěstí a Prvok, Šampón; Tečka a Karel. J. Nesbo je králem napětí a se svými
knihami Nemesis nebo Petragram se dlouhodobě drží na nejvyšších příčkách čtenosti. Nikoho asi
nepřekvapí, že historické detektivky V. Vondrušky jsou dlouhodobě velmi žádané. Dalšími tituly na
nejvyšších příčkách čtenosti jsou Manželé odvedle od S. Lapena, Dívka v ledu od R. Bryndzy. Pozor – velký
zájem jsme zaznamenali opět o knihu Žítkovské bohyně od K. Tučkové.

Odborná literature pro dospělé čtenáře
1. David Petr – Za strašidly po Praze; Zahradníková Markéta – Postel, hospoda, kostel
2. Stern Fischerová Viola – Mengeleho děvče
3. Palán Aleš - Raději zešílet v divočině
Na dalších nejvyšších místech se drží:
Opuštěná společnost: česká cesta od Masaryka po Babiše od E. Taberyho ; Nejlepší kniha o fake news od M.
Gregor ; Ztracený letec od S. Meyerowitze ; Tajemné stránky českých dějin od J. Bauera ; Příběhy
obyčejného uzdravení od J. Hnízdila ; Příběhy domů slavných od B. Kovaříkové ; Křídla v boji od A.
Pokryškina a opět jedna regionální – publikace Beroun od M. Tošnerové.

Beletrie pro děti
1. Kinney Jeff – Deník malého poseroutky
2. Bussell Darcey – Malá baletka. Ela a dobrá víla ; Poborák Jiří – Tajemství Atlantidy
3. Lewis C.S. - Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň ; Štíplová Ljuba – Zábavné příběhy Čtyřlístku
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky (různé díly)
Na dalších nejvyšších místech se drží:
Hraničářův učeň. Rozvaliny Gorlanu a Nositelé dubového listu od J. Flangana ; Mach a Šebestová od A.
Borna ; Případ pro tebe a Klub tygrů (různé díly) od T. Breziny ; Hoši od Bobří řeky od Foglara ; Tajemství
železné masky od H. Lamkové ; Čtyři čertovské příběhy od J. Němečka ; Beast Quest: Fero, ohnivý drak od
A. Blada.

Odborná literatura pro děti
Zde se o nejvyšší posty dělí několik titulů najednou. Všimněte si, že je velký zájem o technické oblasti.
1. Biesty Stephen – Obří stroje ; Cullis Megan – Velká kniha o velkých autech ; Daynes Katie - Jedinečný
vesmír
2. Finn Rebecca - Jak to žije v přístavu ; Humble Richard – Lodě ; Jones R.L.- Jak to chodí na letišti ; Maurer
Lisa – V lese
3. Arredondo F. - Hledej a objevuj hasiče ; Dimitri S. - Kdopak bydlí v ZOO ; Drobný L. – Praha ; Erne A. –
Traktor ; Huang Y. - Cesta autobusem ; Inaraja Javier – Piráti ; Milbourne A. - Co se děje v noci ; Rovira P.
- Hledej dinosaur

Na dalších nejvyšších místech se drží:
Tognetti S.- Staveniště ; Šplíchal A. - Jak se staví dům ; Švarc J.- Jak to chodí na železnici;
Encyklopedie: 101 věcí, které bychom měli vědět o koních ; Doprava: moje 1.knížka ; encyklopedie Larousse
pro nejmenší

Audioknihy
Poprvé nabízíme seznam nejpůčovanějších audioknih a rozhlasových her. Je pravdou, že zájem o tento druh
dokumentu stale stoupá.
1. Goldflam Arnošt – Tatínek není k zahození
2. Švancar Radmil – 4x Čtyřlístek (2 díly); Ať žije Hurvínek;
3. Eco Umberto - Jméno růže; Twain Mark – Dobrodružství Toma Sawyera
4. Jirotka Zdeněk – Saturnin; Waltari Mika – Egypťan Sinuhet

Společenské hry
Novinka tohoto roku. Začali jsme půjčovat deskové a karetní hry. Jak vidíte níže, vede strategie a trénování
paměti pro různé věkové kategorie.
1. Na prodej – karetní hra, kde se rozvíjí obchodní duch
2. Krysí válka – karetní hra pro rozvoj strategie a taktiky
V kostce – karetní hra pro rozvoj postřehu a trénování paměti
3. Cortex Challenge – opět karetní hra pro trénink paměti
Carcassonne – stolní hra pro rozvoj strategie a taktiky

A co se nejvíce četlo v roce 2008?

Beletrie pro dospělé čtenáře
1. Brown Dan – Šifra mistra Leonarda. To asi nikoho nepřekvapí. 
2. Viewegh Michal – Krátké pohádky pro unavené
3. Coulter Catherine – Tajemná ; Deaver Jeffery – Manhattan je můj život
Na dalších nejvyšších místech se drží:
Frýbová Z. - Dvě dámy v tísni ; Monyová S.– Zítra vyjde slunce ; Viewegh M.- Andělé všedního dne ; Coulter
C.- Ohnivá píseň ; Janečková K.- Osudová posedlost ; Brown S.- Radostná zvěst ; Coelho P. - U řeky Piedra
jsem usedla a plakala a Veronika se rozhodla zemřít ; Deaver J.- Kamenná opice ; Fielding J. - Ta druhá

Odborná literature pro dospělé čtenáře
!!! všimněte si, hodně se četly knihy s regionální tématikou !!!
Palivec Viktor - Prokop Koudela: medilón ; Zvonař Ladislav - Chodouň: historie a současnost ; Hlinka Jiří Nevyjasněná úmrtí (2.díl obsahuje heslo "Hrabě Václav") ; Roháček Antonín - Brdské vzpomínání ; Minulostí
Berounska (ročník 11) ; Svejkovský Josef - Pastýřské vytrubování na Podbrdsku ; Hrdlička Miroslav - Zpátky
do Evropy ; Dvořák Otomar - Neuvěřitelné jevy a podivuhodné bytosti ; Breuer William - Neuvěřitelné
příběhy II.sv.v. ; Cimický Jan - Životní zpověď i osudová setkání ; Mallon Brenda - Sny od A do Z ; Emmert
František – Češi ve wehrmachu, Hurychtová Eva – Řekla jsem NE tyranovi.

