Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Městská knihovna
Rtyně v Podkrkonoší
Výroční zpráva za rok 2008

Adresa: Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší
nám. Horníků 440
542 33 Rtyně v Podkrkonoší
tel. 499 888 562
e-mail: info@mkrtyne.cz
www.mkrtyne.cz

-1-
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Kaţdým rokem je v knihovně v rámci Programu statistických zjišťování zpracováván
Roční výkaz o knihovně (Kult/MK/ 12-01). Vzhledem k tomu, ţe se loňská výroční zpráva
knihovny setkala s příznivým ohlasem zastupitelů obce i veřejnosti, předkládáme i letošní rok
výsledky naší knihovnické práce.

Úvod
Knihovna je univerzální veřejnou knihovnou a jejím zřizovatelem je město Rtyně
v Podkrkonoší. Profesionalizována byla v roce 1977. Je umístěna v přízemí staré školy na
náměstí Horníků.
Činnost knihovny vychází z Knihovního zákona (Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních sluţeb).
V roce 1996 byl do knihovny zakoupen první počítač, který byl vyuţíván zejména na
zpracování knihovního fondu. V letech 1997-2007 podala knihovna na Ministerstvo kultury
celkem 10 grantů do programu VISK 3 – informační rozvoj knihoven. Státní dotace byla
získána 7x a dosáhla celkové částky 323 000 Kč. Díky takto získaným prostředkům je od
roku 1999 knihovna plně automatizována a v současné době má k dispozici 7 počítačů pro
veřejnost s přístupem na internet.
Veřejně přístupný internet je v knihovně od roku 2005. Knihovna má i své webové
stránky: ( http://www.mkrtyne.cz ) s aktuálními údaji o aktivitách a činnosti knihovny včetně
elektronického katalogu. Prostřednictvím webových stránek a elektronické pošty mohou
virtuální návštěvníci prohlíţet katalog knihovny aniţ by ji fyzicky navštívili. Uţivatelé
knihovny oceňují zejména moţnost prodlouţení výpůjční doby a rezervace poţadovaného
dokumentu prostřednictvím elektronické pošty.

Poskytované služby
Knihovna dle výše uvedeného zákona poskytuje veřejné knihovnické a informační
sluţby. Jedná se zejména o sluţby výpůjční, informační, reprografické a přístup k veřejnému
internetu. Zájemci si zde mohou zakoupit aktuální číslo rtyňského Zpravodaje, sborník
Rodným krajem, regionální publikace, mapy a pohledy.
Pro veřejnost je knihovna otevřena 23 hodin týdně. Půjčovní doba je následující:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

9 – 12 hodin
9 – 12 hodin

12 – 16 hodin
13 - 18 hodin
12 – 16 hodin
13 – 17 hodin

Běţný registrační poplatek je 120 Kč na jeden rok. Studenti, učni a důchodci platí
70 Kč a děti do 15 let 40 Kč. Jednorázová návštěva knihovny je zpoplatněna 20 Kč. Půjčování
knih, novin a časopisů je zdarma. První upomínku čtenář neplatí, druhá stojí 20 Kč a další
vţdy o 20 Kč více. Další poplatky, včetně ceny za kopírování jsou uvedeny ve výpůjčním
řádu a jsou vystaveny na webu knihovny.
Pouţívání veřejného internetu je zdarma. Čtenář knihovny platí za pouţití PC stanice
s programy Microsoftu (Word, Excel, PowerPoit...) 10 Kč a dočasný uţivatel 20 Kč.
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Knihovna v číslech statistky
Čtenáři a uživatelé:
Registrováno je 592 čtenářů, coţ je 19,4% z počtu obyvatel. Celostátní průměr je
pouze 15,88 %. Pozitivní je nárůst registrovaných čtenářů a návštěvníků knihovny. Čtenářů
do 15 let je 214 – tj. 45,92 % obsluhované populace mládeţe do 15 let. Celkem knihovnu
navštívilo 8 503 uţivatelů. V krajské statistické ročence Veřejné knihovny
Královéhradeckého kraje je naše knihovna ve své kategorii stále uváděna mezi knihovnami
s nejvyššími výkony. Počet návštěvníků v přepočtu na 1 obyvatele činí 2,8 návštěv a 13,5
výpůjček. Webové stránky knihovny shlédlo 4 150 zájemců. Internet v knihovně vyuţilo 872
návštěvníků a je o něj stálý zájem.
Výpůjčky:
Celkem bylo půjčeno 41 269 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si dospělí
čtenáři půjčili 31 306 dokumentů (14 608 naučná literatura a 16 698 krásná literatura). Děti si
vypůjčily celkem 9 963 publikací (2 179 naučná literatura a 7 784 beletrie).
Trvalý zájem je i o meziknihovní výpůjční sluţbu. Na ostatní knihovny jsme se
obraceli s poţadavky na odbornou či regionální literaturu, kterou nemáme ve vlastním fondu.
Z 33 ţádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno 29 poţadavků. Naše
knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 21 zájemců z menších knihoven.

Výpůjčky literatury

7 784
19%
14 608
35%
2 179
5%

naučná literatura
dospělým čtenářům
krásná literatura
dospělým čtenářům
naučná literatura
dětem
krásná literatura
dětem

16 698
41%
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Nejžádanější tituly knih v roce 2008
Přehled nejţádanějších kníţek je rozdělen podle oddělení a zvlášť jsou posuzovány knihy
naučné a beletrie. Z kaţdé skupiny je vybráno deset nejčtenějších titulu, za názvem je v
závorce uveden roční počet výpůjček.
Oddělení pro dospělé čtenáře
- beletrie
Kubátová, Táňa: S hlavou v písku
(15)
Kubátová, Táňa: Dlouhán odnaproti
(14)
Kubátová, Táňa: Hrníček z lásky
(13)
Kubátová, Táňa: Láska na heslo
(13)
Kubátová, Táňa: Na druhý pokus
(13)
Janečková, Klára: Unesená
(12)
Keleová-Vasilková: Cukr a sůl
(12)
Kubátová, Táňa: V pondělí a ve čtvrtek
(12)
Mirembe, Fatima: Fatima
(12)
Velikovská, Kamila: Svobodná, i kdyţ za mříţemi – 1. díl (12)
Pořadí nejţádanějších titulu krásné literatury pro dospělé čtenáře jednoznačně ovlivnila vyšší
čtenářská aktivita ţen. Z deseti nejpůjčovanějších knih jsou všechny romány pro ţeny.
- naučná literatura
Mach, Jan: Vizmburk
Borovička, Michael: Kolaboranti
Veteška, Jaroslav: Tváře Jestřebích hor
Dvojjazyčný ilustrovaný slovník angličtiny
Guinness World Records 2008
Elford, George: Ďábelská garda
Elford, George: Ďábelská garda – 2. díl
Haskew, Michael: Odstřelovači ve válce
Mai, Klaus-Rüdiger: Nejznámější tajná bratrstva
Remešová, Michaela: Téma na román
Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
W.i.t.c.h.
Bob the Builder
Conti, Giulia: W.i.t.c.h.
Ottesen, Josefine: W.i.t.c.h.
Hopkins, Cathy: Školní lásky a dávný lásky
Jirásek, Alois: Staré pověsti české
Moore, Ulysses: Ostrov masek
Awdry, W.: O mašince Tomášovi- 4., 5., 6. díl
Bachner, Anne: Poník hrdina
Francková, Zuzana: Stíny minulosti
- načná literatura
W.i.t.c.h.
Piers, Helen: Morče
Fisher, Nick: Kompletní průvodce líbáním
100 čarodějných způsobů
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(12)
(10)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)

(26)
(12)
(12)
(12)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(60)
(10)
(9)
(8)
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Piers, Helen: Křeček
Pavličová, Šárka: Lexikon půvabu
Porte, Pierre: Kreslíme divoká zvířata
1000 sportovních vozů
1000 koní
Encyklopedie pohlavního ţivota
Rytíři

(8)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)

Fond:
Knihovní fond činí 20 011 dokumentů. V roce 2008 bylo nakoupeno celkem 938
svazků v hodnotě 205 953 Kč. Práce s fondem je časově velmi náročná. Nejprve se jedná o
výběr potřebných titulů z celkové produkce různých nakladatelství. Naším největším
dodavatelem je AVE knihkupectví Jarmila Středová, Česká Skalice. Ta nám jednou za čtrnáct
dní doveze ukázky nových knih, které v daném období vyšly. Vybraná literatura se musí
nejprve knihovnicky zpracovat (pouţíváme knihovnický systém CLAVIUS) a následně
připravit na půjčování (orazítkovat, opatřit čárovým kódem a obalit). O nově nakoupené
literatuře pravidelně informujeme v místním zpravodaji a informace můţete téţ nalézt v online katalogu knihovny v rubrice „seznamy a novinky“. Tuto nabídku čtenáři hodně vyuţívají
k zamluvení nových knih.
Nejzajímavější a zároveň bezkonkurenčně nejdraţší tituly zakoupené v daném roce
jsou: Čvančara, Jaroslav: Někomu ţivot, někomu smrt (1500 Kč)
Osobnosti Česko (1499 Kč)
Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (990 Kč).
V tomto roce jsme museli z kapacitních důvodů vyřazovat spoustu literatury. Jednalo se o
1 693 svazků převáţně zastaralé naučné literatury a románů, o které čtenáři dlouhou dobu
nejevili zájem. Stejně jako ostatní knihovny nabízíme vyřazené publikace po odepsání z fondu
zájemcům k odkoupení za paušální poplatek 3 Kč za svazek.
Knihovna také odebírá a zpracovává celkem 40 titulů novin a časopisů. Větší část
z nich nakupujeme prostřednictvím VaRy České Budějovice za nízké ceny (remitendy).

Akce pro veřejnost
Bylo uspořádáno 57 akcí, kterých se dohromady zúčastnilo 1 269 zájemců. Naši
cílovou skupinou jsou především děti, ze kterých si chceme vychovat budoucí čtenáře
knihovny. Pro ně jsme celkem uspořádali 50 akcí.
Akce pro dospělé čtenáře:
V rámci cyklu přednášek o výchově dětí byly nejen
pro maminky, ale i tatínky a prarodiče uspořádány
přednášky na téma „Novorozenecké období a výchova
dětí do 1 roku“ a „Výchova dítěte od 1 do 3 let“.
Lektorka PhDr. Zdeňka Rejtharová z pedagogickopsychologické poradny v Náchodě umí posluchače
zaujmout a přináší zájemcům o výchovu mnoho
inspirativních námětů.
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V březnu jsme v knihovně slavnostně přivítali
na svět dvě nové knihy autora Ing. Jana Miroslava
Macha. Nová publikace „Vizmburk“ pokračuje
v přibliţování historických zajímavostí z regionu
Jestřebích hor a nabízí jiný pohled na tuto stavbu.
Druhou knihou byla sbírka básní „Infinitas
amoris“, kterou ilustroval místní rodák Zdeněk
Farský. Slavnostního křtu knih se za vydavatele
zúčastnil starosta města Zdeněk Špringr a tajemník
městského úřadu Jan Kokeš. Knihy pokřtil
společně s panem starostou i Prof. PhDr. Vladimír
Wolf z Univerzity Hradec Králové, odborný recenzent publikace Vizmburk. Akce se
zúčastnila řada autorových příznivců, přátel, čtenářů knihovny.
V rámci celostátní akce „Týden
knihoven“ se konalo tradiční přátelské
setkání s nejstaršími čtenáři knihovny,
kterého se zúčastnilo 26 seniorů. Naše
pozvání přijali spisovatel Antonín Just
z Trutnova a ilustrátor Josef Vik z Havlovic,
kteří společnými silami přivedli na svět knihu
poezie „Ještě ohlédnutí“. Knihu si zájemci
mohli na akci zakoupit s autogramy obou
tvůrců. Na závěr setkání jsme měli připravené
i malé pohoštění.
Akce pro děti:
Kromě běţných besed a knihovnických lekcí pro ţáky mateřské a základní školy- jako jsou
například lekce – Vyhledávání informací v knihovně, Jak se stát čtenářem knihovny nebo
besedy o literatuře – Humorná literatura, Májovci, Současná česká literatura, jsme pořádali
během roku celou řadu akcí, zaměřených k propagaci 70. výročí úmrtí Karla Čapka.
„Celé Česko čte Čapka - akce k 70. výročí úmrtí Karla Čapka
Besedy na téma „Cesta za poznáním
začíná a končí doma“ o ţivotě a díle bratří
Čapků probíhaly pro všechny ţáky 1. stupně
ZŠ a účastnilo se jich 69 dětí. Byly zaměřeny
na poznání obyčejného ţivota Čapkovy rodiny.
Děti se dozvěděly, odkud pocházel Čapkův
tatínek i maminka, jak si děti hrály, kam
chodily do školy a jak je rodiče vedli k lásce
k literatuře.
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Pro děti z mateřské školky byl program
přizpůsoben a obohacen o dramatizaci pohádky
Josefa Čapka „Jak pejsek s kočičkou pekli
dort“, kterou jsme sami dětem zahráli. Pohádka a
upletené loutky pejska a kočičky potěšily nejen
děti ve Rtyni, ale i ve školce v Libňatově, se
kterou spolupracujeme při propagaci knih a práce
knihoven.
Celkem představení shlédlo 49 dětí.

„Jak děti vidí Čapka aneb setkání dětí
regionu Jestřebí hory“ byla velká akce,
kterou jsme uspořádali ve spolupráci
s Městskou knihovnou Úpice v rámci Týdne
knihoven v měsíci říjnu.
Na setkání přijelo celkem 24 dětí a 7
knihovnic z Červeného Kostelce, Rtyně,
Batňovic, Úpice a Malých Svatoňovic.
Na všechny účastníky čekal bohatý program.
Děti se seznámily s ţivotem rodiny
Čapkových, s dětstvím sourozenců Heleny,
Josefa a Karla. Kaţdá zúčastněná knihovna
připravila s dětmi dramatizaci jedné pohádky z díla autora. Děti tak měly moţnost vidět
v dětském podání „Druhou loupeţnickou pohádku“ o hrozném loupeţníkovi Lotrandovi
z nedalekých Brend, kterou si připravily děti ze Rtyně. „Případ s havlovickým vodníkem"
zahrály děti z Malých Svatoňovic. „Pohádku pošťáckou“ předvedly děti z Úpice a nedaly se
zahanbit ani děti z Batňovic, které měly připravenou část pohádky pošťácké, ve které bylo
doručeno psaníčko adresátovi.
Akci jsme zahájili v Městské knihovně ve Rtyni v P., kde rtyňské děti zahrály divadlo. Poté si
všichni zasoutěţili a nakonec shlédli film o Karlu Čapkovi jako fotografovi. Po obědě jsme se
autobusem přesunuli do Malých Svatoňovic, kde nás uţ očekávala paní starostka v muzeu
Bratří Čapků s krátkým výkladem. Poté následovala další dramatizace dětí z Malých
Svatoňovic a samozřejmě soutěţe. Odtud jsme se přesouvali do Úpice. Krásná procházka
podzimním městem nás zavedla ke staré poště, dějiště pohádky pošťácké. Cestou do knihovny
jsme navštívili domek čp. 265, ve kterém rodina Čapkova ţila v letech 1890 -1907 (nyní
policejní sluţebna).
Po návratu do knihovny děti malovaly veliké obrázky z čapkových pohádek, kterými si
knihovna ozdobí vstupní prostory, takţe kaţdý návštěvník bude mít moţnost obrázky
shlédnout. Další dramatizace dětí z Batňovic a Úpice probíhala v krásných prostorách
knihovny. Samozřejmě nemohly chybět ani soutěţe. Děti plné záţitků se rozcházely domů
kolem 18 hod.
V měsíci prosinci jsme pro ţáky 2. stupně základní školy připravili besedu a
promítání filmu o životě a díle spisovatele Karla Čapka, který mám zapůjčilo muzeum K.
Čapka ve Strţi u Dobříše. Akci doprovázela výstava autorových děl. Film shlédlo v naší
knihovně postupně 114 dětí.
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.
V pořadí uţ sedmá Noc s Andersenem
se ve rtyňské knihovně konala ve znamení
ţivota a hlavně díla bratří Čapků, protoţe
naším záměrem je, aby se děti dobře
seznámily s těmito regionálními autory a
zejména s jejich díly určenými dětem.
Pohádková noc se stala součástí
celoročního projektu Celé Česko čte
Čapka.
Po příchodu dětí jsme vyšli do přírodu na
„Cestu Devatera pohádek“, na které děti
potkaly havlovického vodníka, Hejkala
z Krákorky, pošťáka Kolbabu, loupeţníka
Lotranda, kouzelníka Magiáše. Kaţdá z postav měla pro děti připravené úkoly, které cestou
plnily a za jejich splnění sbíraly body. Vodníka například
zajímalo, co by si děti přály, kdyby v „Ţabárně“ chytily zlatou
rybku. Svá přání, mezi kterými např. bylo: „být zdravý
navţdy“, „neumřít“, „být delfínem“,“být fotbalovou hvězdou“,
„chtěl bych umět létat“, napsaly zlaté rybce, která se jistě bude
snaţit alespoň některá z nich splnit. V knihovně pak
pokračoval program v duchu „čertovského rojení“. Dva
pekelníci seznámili děti s tím, jak vypadá peklo, čertí škola a
čert samotný. Následovala výroba čertích masek a rázem tu
bylo 28 čertů, kteří se s chutí pustili do čertovských tanečků za
zvuků pohádkových písniček. Nakonec tohoto reje děti
malovaly pohledy s čertovskou tematikou, které jsme poslali
do soutěţe v rámci festivalu “Jičín – město pohádky“.
Čertovský rej vystřídala pohádka Josefa Čapka „Jak pejsek
s kočičkou psali psaní“. Děti si hrály na pejsky a kočičky a
ztvárňovaly, jak hledají zachumelený ztracený domeček.
Z několika vylosovaných slov poté skládaly báseň na téma kočičky a psy. Půlnoc ukončila
bohatý program a děti se chystaly spát. To však o kouzelné pohádkové noci moc nejde a tak
jsme se ráno rozcházeli unavení, nevyspalí, ale zároveň spokojení a plni nových záţitků.
Děti nezapomínají ani na své nemocné kamarády a kaţdoročně se zapojují do sbírky na
dětský hospic v Malejovicích. Nadačnímu fondu Klíček jsme zaslali 1 214,- Kč.

Setkání nejlepších dětských čtenářů okresu
Náchod a Trutnov se konalo v Městské
knihovně Nové Město nad Metují. Za naši
knihovnu se ho zúčastnily čtyři vybrané děti.
Zajímavá akce pro děti regionu se koná
kaţdoročně a vţdy se její organizace ujme jiná
knihovna v dané oblasti.
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V květnu 2008 do našeho městečka zavítala spisovatelka dětských knih Petra Braunová.
Autorka velmi ţivě
vyprávěla o cestě knihy
od rukopisu aţ po její
objevení na pultech
obchodů, kde si ji
můţeme koupit.
Představila všechny
svoje knihy, které
věnovala dětským
čtenářům od těch
nejmenších aţ po
puberťáky. Nejmladší
děti byly na besedu
velmi dobře připravené,
protoţe paní
vychovatelka z druţiny
Alena Wichová jim o
sychravých zimních
měsících četla
z autorčiných kníţek Kuba nechce číst a Rošťák Oliver. Děti namalovaly krásné ilustrace
k těmto titulům a svázaly je jako knihu. Pro paní spisovatelku to bylo velké překvapení, kdyţ
ji děti předaly po besedě tento dárek. S Petrou Braunovou jsme strávili celé dopoledne.
Celkem tři besedy byly určeny ţákům základní školy. Děti se zajímaly i o dobrodruţné
příběhy jako Ztraceni v čase nebo Neuvěřitelné září. Puberťáky zajímaly tituly Borůvkové
léto s Terezou, Česká sluţba aneb Byla jsem au-pair i Pozorovatelka. Autorka také zajímavě
vyprávěla o svých záţitcích se třemi dětmi, které má doma a které ji inspirují k další tvorbě
pro děti.

Naše děti se účastnily celokrajské
soutěţe, vyhlašované Klubem
dětských knihoven SKIP, pod
názvem „Kde končí svět“. Vybrané
děti pak mohly přijet na vyhodnocení
soutěţe do Slatiňan, kde bylo pro ně
připravené zábavné dopoledne. Za
naši knihovnu jeli dva zástupci z řad
účastníků soutěţe.
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Letos uţ po čtvrté naše knihovna
přivítala nové začínající čtenáře na
akci „Pasování čtenářů“. Akce je
určena dětem z první třídy, které
navštíví společně s paní učitelkou
knihovnu, kde na ně čekal král
z písmenkového království
„Abecedník I.“ s písmenkovou vílou.
Oba byli slavnostně oblečení a za
zvuku fanfár přišel pan král mezi děti.
Písmenková víla si ověřila, zda se
opravdu děti naučily během školního
roku číst. Musely ji přesvědčit nejen o
znalosti písmenek, ale také krátkou
četbou z kníţky Josefa Čapka: Jak
pejsek s kočičkou psali psaní. Děti nenechaly pana krále ani písmenkovou vílu na pochybách,
ţe to opravdu umí a tak uţ nic nebránilo tomu, aby byly slavnostně pasovány za čtenáře
knihovny. Při slavnostním aktu kaţdý čtenář obdrţel medaili s obrázkem sovy, jako
symbolem moudrosti. Důleţitou čtenářskou průkazku děti dostávají na rok zdarma. Akci
přišel podpořit i pan starosta Zdeněk Špringr, který dětem vysvětlil důleţitost čtení a chvíli
s dětmi ţivě diskutoval o knihách. Ještě týţ den odpoledne si přišlo několik děti společně
s rodiči půjčit kníţky a ověřit si, ţe opravdu mohou do knihovny chodit. Rádi bychom touto
aktivitou přispěli ke čtenářské gramotnosti našich dětí.

„V zrnku písku vidět svět“ bylo letošní motto 10. ročníku Dne
poezie, ke kterému se knihovna ve Rtyni v P. přihlásila.
Připravili jsme pořad pro děti ze třetích a čtvrtých tříd základní
školy pod názvem „Básničková encyklopedie o věcech kolem nás“.
Poetická besídka o věcech, které nás obklopují zaujala všechny
přítomné. Děti si nakonec hrály na básníky a samy vytvářely
z předem vybraných slov básničky nebo říkadla, které knihovna
vystavila na svém webu.

Pro představu uvádíme několik ukázek:
Jak se hádaly koloběžka, hůl a brýle - Denisa Čížková
Koloběţka, koloběţka, kdo jí nemá - všechno zmešká. Koloběţka, koloběţka není vůbec
těţká, odrazíš se a letíš, kolem sebe nevidíš.
Hůl, hůl, hůl - stojí v koutě jako stůl. Hloupě kouká kolem sebe a tu vidí brýle šedé. Hned k
nim pyšně povídá: "Brýle, brýle, brýličky, saháte mi na špičky. Ale brýle se jen smály, aspoň
nejsme slepé - povídaly.
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Začla cinkat cinkrlátka a tu začla velká hádka. Brýle řekly: "My jsme lepší", ale hůl to
nepotěší a hádá se dál. A tu řekne koloběţka:
"Těţká práce s vámi dvěma!". A hůl uţ se
zase přela: "Ty máš co říkat, koloběţko, tobě
jde vše velmi těţko!". Ale pak se dohodly, ţe
jsou všichni potřební.
Vánice - Ivana Šírová
Brzy bude vánice, připravte si čepice.
Bude to jen chvíle, připravte si brýle.
Oblečte si na noţky, velmi teplé ponoţky.
Koloběžka a míč - Petra Čerenková
Koloběţka, to je hračka,
na ní jezdí naše Kačka.
Ta si na ni dává pozor, snad aby jí střeţil Azor.
Kluci zase mají míč, rádi vţdycky trefí tyč.
Konec jara - Markéta Vlčková a Miloslav Novotný
Koloběţka, míč - jaro, léto uţ jsou pryč.
Natáhneme čepice, šály a rukavice - je tam pěkná plískanice.
Připravíme lyţe, hole - a hurá na zasněţené pole.
Sněhulák - Kristýnka Zábranská
Z okna vidím padat bílý sníh,
uklidíme koloběţky a budeme jezdit na saních.
Jedna vločka, druhá vločka, bude bezva lyţovačka.
Výlet do pohádky - Jan Bartoníček
Kdyţ jsem jel na koni, ztratil jsem brýle, našli je dva páni, to byla chvíle.
Jel jsem rychle dál, skoro jsem se bál.
Dojel jsem aţ na veliký zámek, byla tam Růţenka, měla tvrdý spánek.
Našel jsem tam hůl, zakop jsem o kůl, převrhl jsem sůl, jsem to ale vůl!!!
Ztratil jsem mobil a čepici, byl jsem podobný zmoklé slepici. Růţenka mě asi nechce, ponesu
to velmi těţce.
Naše knihovna se přihlásila k celostátní akci
"Den pro dětskou knihu", který probíhá
v ostatních knihovnách v sobotu před první nedělí
adventní, tj. letos 29. 11. 2008. Protoţe tento den
nepůjčujeme a nechtěli jsme rtyňské děti ošidit o
příjemně strávené chvíle v dětském oddělení,
rozhodli jsme se přesunou akci na středu a čtvrtek.
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Během půjčování byly pro děti připraveny tyto aktivity:
1. Výtvarné dílny dle věku dětí (výroba vánočních přáníček, ozdob na stromeček)
2. Soutěţe a kvízy zaměřené na dětskou literaturu a pohádky
3. Výstava kníţek s vánoční tematikou
Kaţdé dítě dostalo zdarma dětskou kníţku, která byla vyřazena z fondu knihovny.
O příjemně strávený den v knihovně měly děti velký zájem. Přišlo jich přes 80 a některé děti
doprovodily maminky, protoţe byly předškolního věku. Dospělí čtenáři se nestačili divit, co
je to v knihovně za mumraj. V minulosti jsme dělali dílny po půjčování, ale dětí přišlo málo.
Tato forma práce se nám osvědčila, ale je velmi
náročná na knihovnice, které nevěděly, kde jim
hlava stojí.
Veškerý materiál na výrobu přáníček a ozdob děti
u nás měly připravený zdarma. Celkem 85 dětí
vyrábělo zvonečky, svíčky, andělíčky z kolíčků,
origami...
Stalo se nám, ţe holčička se u nás zapomněla při
výrobě dárků (chtěla všem v rodině něco vyrobit)
a přiběhla rozzlobená babička, coţe tu dívka dělá
a nejde domů. Nechtěla věřit, ţe by tu celé
odpoledne holčička mohla strávit a nechtělo se jí
ani domů.

Besedy o lidových zvycích a obyčejích pod
názvem „Vánoce u nás“ navštívily děti z prvního
stupně ZŠ, které chodí do druţiny. Povídání o
blíţících se svátcích děti natolik zaujalo, ţe se jim
nechtělo jít domů.

Výtvarné dílny
V září jsme pro ţáky školy připravili aktuální dílnu „Balíme školní učebnice“. Kníţky, na
které nemohly děti sehnat obal pro nestandardní velikost, jsme jim pomohli obalit. Dílnu
připravujeme kaţdoročně a je o ni velký zájem.

V rámci akce „Den pro dětskou knihu“ jsme dětem
nabídli dílny, na kterých si mohly vyrobit vánoční
přáníčka, ozdoby na stromeček. O dílny byl velký
zájem a doufáme, ţe výrobky od dětí potěšily nejednu
maminku nebo babičku.
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Svíčky z voskových plátů si mohly děti vyrobit na vánoční dílně, která pro ně byla
připravena na měsíc prosinec. Vyrábění nadchlo 48 malých i větší dětí. Přišli i předškoláci se
svými maminkami.

Soutěže
V říjnu v rámci „Týdne knihoven“ jsme připravili na kaţdý den literární soutěž pro děti
s drobnými odměnami. Soutěţilo 132 dětí nadšených dětí.
Na podporu celoroční akce k 70. výročí úmrtí K. Čapka jsme pro děti vymysleli literární
kvíz o kraji Devatera pohádek. Děti hádaly kolik doktorů a odkud léčilo pohádkové
postavy, jaké měly neduhy aj.
Knihovna se zapojila jiţ podruhé do soutěţe
„Kamarádka knihovna“. Děti vyplňují vysvědčení
pro dětské oddělení knihovny, ve kterém se
vyjadřují k tomu, jaká je knihovnice, jaký má
knihovna výběr zajímavých knih – časopisů, jak
jsou spokojeni s počítači v knihovně, zda je
knihovna pěkná. Nakonec knihovna dostane
celkovou známku jako ve škole, tj. jednička je
nejlepší a pětka nejhorší známka. Nakonec děti
psaly pět důvodů, proč chodí do knihovny.
Dozvěděli jsme se zajímavé informace. Spousta nás
velmi potěšila. Děti vyplnily celkem 45 vysvědčení,
které jsme poslali do Národní knihovny v Praze.
Zde zasedne komise, která podle vysvědčení od dětí
a statistických ukazatelů knihovny, vyhodnotí
nejlepší dětská oddělení v naší republice.
Fotodokumentace jednotlivých akcí je
pravidelně zveřejňována na webových stránkách
knihovny a zájemci si ji mohou prohlédnout na adrese: http://www.mkrtyne.cz/galerie.php .
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Celostátní a regionální akce
Rtyňská knihovna je zapojena v celostátních knihovnických spolcích a sdruţeních. Je
členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), Klubu dětských knihoven
(KDK) tohoto svazu a je zapojena do souborného katalogu Clavius (SKAT), kam pravidelně
posílá záznamy nové literatury do celostátní evidence. Vedoucí knihovny pracuje
v regionálním výboru SKIP a KDK, coţ kromě práce navíc umoţňuje rychlý přístup k novým
informacím a moţnost výměny zkušeností. Během posledního desetiletí dochází vzhledem
k rozvoji informačních technologií ke změnám knihovnické práce a kaţdé setkání přináší
nové náměty a pracovní impulsy.
V loňském roce se knihovnice zúčastnily semináře zaměřeného na Bezpečný internet
ve Studijní a vědecké knihovně a cyklu seminářů o dramatické výchově v Národní knihovně v
Praze.
Naše knihovna se pravidelně účastní celostátních knihovnických aktivit – Březen
měsíc knihy (besedy o Karlu Čapkovi, křest knihy ing. Jana Macha), Noc a Andersenem (33
dětí), Pasování čtenářů (18 dětí) a Týden knihoven ( setkání nejstarších čtenářů – 26 lidí,
literární soutěţe - 132 dětí). V letošním roce jsme se opět zapojili do soutěţe pro dětská
oddělení „Kamarádka knihovna“, ale bohuţel ještě neznáme konečné výsledky. Zúčastnili
jsme se 10. ročníku Dnů poezie „V zrnku písku vidět svět“s besedou pro děti „Básničková
encyklopedie o věcech kolem nás“. Poprvé jsme se aktivně zapojili do Dne pro dětskou
knihu (85 dětí).

Publikační činnost
V kaţdém čísle rtyňského Zpravodaje zveřejňujeme nabídku literatury. Jedná se o
výběr z nových knih, které byly do knihovny během uplynulého měsíce nakoupeny. Tuto
sluţbu čtenáři velmi vítají a často nabídku vyuţívají k rezervaci literatury. Ve Zpravodaji
také pravidelně informujeme o všech akcích knihovny.
Činnost knihovny se snaţíme pravidelně prezentovat také v Krkonošském deníku.
Vyuţíváme i moţnost publikovat v knihovnicko-informačním zpravodaji Královéhradeckého
kraje U nás.
Dovolili jsme si vám připravit malý soupis zajímavých článků o naší knihovně:
Křtili knihu o Vizmburku a sbírku Infinitas amoris
In: Krkonošský deník. – Roč. 17, č. 62 (13. 3. 2008), s. 3.
Noc s Andersenem ve Rtyni
In: Krkonošský deník. – Roč. 17, č. 101 (1. 4. 2008), s.2
Děti dostaly při pasování na čtenáře roční průkaz zdarma
In: Krkonošský deník. – Roč. 17, č. 144 (20. 6. 2008), s.3
V zrnku písku nacházejí svou poezii
In: Krkonošský deník. – Roč. 17, č. 274 (22. 11. 2008), s. 2
Děti si připomněly výročí spisovatele Karla Čapka
In: Krkonošský deník. – Roč. 17, č. 242 (14. 10. 2008), s. 3
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Knihovnice teď udělují amnestie
In: Krkonošský deník. – Roč. 17, č. 236 (7. 10. 2008), s. 3
Sehnalová, Jana
Setkání dětských čtenářů v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují /Jana Sehnalová
- Přístup také z: http://www.svkhk.cz/unas
IN: U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – Roč. 18, č. 2
(2008). S.31

Ekonomické ukazatele
Zaměstnanci:
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2008 celkem 3 zaměstnance s celkovým
pracovním úvazkem 2,1.
Přehled zaměstnanců knihovny ve stálém pracovním poměru:
Jana Sehnalová - vedoucí knihovny (1 úv.)
Naděţda Hurdálková - knihovnice a zároveň zástupce vedoucí (1 úv.)
Mirka Janků - knihovnice (0,1 úv.)
Vzhledem k dlouhodobé nemocnosti paní N. Hurdálkové byl běţný provoz knihovny
zajišťován i s pomocí zastupujících brigádníků na dohody o provedení práce, které knihovna
uzavírala postupně dle potřeby s Mirkou Kuldovou, Boţenou Blaţkovou a Petrou Vikovou.
Výpomoc se týkala půjčování v knihovně a práce spojené s výpůjčním procesem. Petra
Viková měla velký zájem i o aktivity s dětmi mimo půjčování a tak jsme vyuţili jejich
výtvarných schopností a uspořádali celou řadu tvůrčích dílen, na kterých si děti vyrobily
zajímavé dárky. Další dohoda o provedení práce je uzavřena na úklid knihovny.
Hospodaření knihovny:
V roce 2008 hospodařila městská knihovna s rozpočtem 1.170.000,- Kč.
Příjmy z hlavní činnosti (prodej knihovnických a informačních sluţeb) činily
65.016 Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny z poplatku od čtenářů a uţivatelů. Jedná se zejména o
roční registrační poplatek, sankční poplatky za pozdní vrácení dokumentu a finanční náhrady
za ztracené a poničené dokumenty. Dále se jedná o zpoplatněné sluţby knihovny
(reprografické sluţby, tisk dokumentu a vstupné na vzdělávací akce).
Náklady na provoz knihovny činily 1.289.524,- Kč z nichţ za 205.953,- Kč byla
nakoupena literatura a časopisy, za 49.488,- Kč byla spotřebovaná energie, za 4.449,- Kč byly
provedeny opravy a údrţba prostorů knihovny, 6.813 Kč tvořily náklady na cestovné,
96.195,- Kč jsme investovali do sluţeb. Mzdové náklady bez částek na zákonné pojištění
představovaly v roce 2008 částku 489.640,- Kč.
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