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Kaţdým rokem je v knihovně v rámci Programu statistických zjišťování zpracováván
Roční výkaz o knihovně (Kult/MK/ 12-01). Od roku 2007 vytváříme i výroční zprávy o
výsledcích 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 mohou virtuální návštěvníci
prohlíţet katalog knihovny. Další sluţbou webu je prodlouţení výpůjční doby a rezervace
poţadovaného dokumentu. Stačí zadat č. čtenářské průkazky a pin ve tvaru: poslední
dvojčíslí roku narození, dvojčíslí měsíce a dvojčíslí dne (př. narozen 3. prosince 1971 – pin
711203) .

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.
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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.

Knihovna v číslech statistky
Čtenáři a uživatelé:
Registrováno je 527 čtenářů, coţ je 17,5 % z počtu obyvatel. Celostátní průměr je
pouze 15,88 %. Čtenářů do 15 let je 181 – tj. 39,78 % obsluhované populace mládeţe do 15
let. Celkem knihovnu navštívilo 10 839 uţivatelů. Webové stránky knihovny shlédlo 4 550
zájemců. Internet v knihovně vyuţilo 1 122 návštěvníků a je o něj stálý zájem. Naší snahou se
neustálá modernizace PC stanic.
Výpůjčky:
Celkem bylo půjčeno 47 199 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si dospělí
čtenáři půjčili 24 712 dokumentů (7 836 naučná literatura a 16 876 krásná literatura). Děti si
vypůjčily celkem 8 406 publikací (1 779 naučná literatura a 6 627 beletrie). Velký podíl na
počtu výpůjček mají i časopisy, kterých se u nás půjčilo 14 081 ks.
Trvalý zájem je i o meziknihovní výpůjční sluţbu, kterou vyuţívají zejména studenti.
Na ostatní knihovny jsme se obraceli s poţadavky na odbornou či regionální literaturu, kterou
nemáme ve vlastním fondu. Z 60 ţádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno
53 poţadavků. Naše knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 38 zájemců z jiných
knihoven.

Výpůjčky literatury
6 627
20%

7 836
24%

naučná literatura
pro dospělé čtenáře

1 779
5%

krásná literatura pro
dospělé čtenáře
naučná literatura
pro děti
beletrie pro děti

16 876
51%
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Nejžádanější tituly knih v roce 2009
Přehled nejţádanějších kníţek je rozdělen podle oddělení a zvlášť jsou posuzovány knihy
naučné a beletrie. Z kaţdé skupiny je vybráno deset nejčtenějších titulů, za názvem je v
závorce uveden roční počet výpůjček.
Oddělení pro dospělé čtenáře
- beletrie

Mácha, Karel Hynek: Máj
Keleová-Vasilková, Táňa: Modrý dům
Viewegh, Michal: Román pro muţe
Germain, Alain: Královská nevěsta
Buchan, Elizabeth: Pomsta ţeny středního věku
Cameron, Melissa: Půlnoc ve městě andělů
Garlock, Dorothy: Rozmarná řeka
Johnston, Joan: Bosá nevěsta
Keleová-Vasilková, Táňa: Květiny pro Lauru
Komenský, J. A.: Labyrint světa a ráj srdce

(15)
(14)
(14)
(13)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)

Pořadí nejţádanějších titulů krásné literatury pro dospělé čtenáře, jako kaţdoročně, ovlivnila
vyšší čtenářská aktivita ţen. Z deseti nejpůjčovanějších knih je sedm románů pro ţeny.
Zajímavé je, ţe první příčku obsadila kniha poezie a výčet uzavírá klasika od J. A.
Komenského. Zřejmě se studenti pečlivě připravují na státní maturity. Máme z nich radost.
- naučná literatura
Hlavenka, Jiří: Jak na počítač
Dvojjazyčný ilustrovaný slovník angličtiny
Rtyně v proměnách staletí
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe (v angličtině)
Dvořáček, Petr: 101 nejkrásnějších míst České republiky
Krumlowský, Felix: Ututlané dějiny, aneb, Zrady
Pylcyn, Alexandr: Trestný prapor útočí
Šimánek, Leoš: Havajské ostrovy
Donutil, Miroslav: Ptejte se mě, na co chcete
Forejt, Luboš: Do světa to není daleko

(17)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)

Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
W.i.t.c.h.
Brezina, Thomas: Démon ticha
Saint-Exupéry, Antoine: Malý princ
Traktory
Both, Sabine: Na co se rýmuje láska?
Braunová, Petra: Neuvěřitelné září
Brezina, Thomas: Loď duchů + Zloděj mrtvol
Flegel, Sissi: Ostrov zamilovaných
Hopkins, Cathy: Telefonní třeštění
Awdry, W.: O mašince Tomášovi

(27)
(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
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Oddělení pro dětské čtenáře
- naučná literatura
Lamb, Kathryn: Klíč k určování kluků
Nápadník pro šikovné holky
Svět hmyzu
Náramky přátelství
Hašková, Blanka: Slabikář dětských účesů
Bull, Jane: Prázdninová kniha nápadů
Costantino, Maria: Uzly
Dostálová, Iva: Angličtina v kostce
Dvořáček, Petr: Rytíři
Fabianowska: Mazaní Slované

(9)
(8)
(8)
(8)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)

Fond:
Knihovní fond činí 20 894 dokumentů. V roce 2009 bylo nakoupeno celkem 914
svazků v hodnotě 199 331 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 nejdraţší tituly, které jsme získali darem v daném
roce jsou:
LANGER, Jiří: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. 1. díl, Kostely (1 425,00 Kč)
LANGER, Jiří: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. 2. díl, Zvonice (1 425,00 Kč)
Knihovna také odebírá a zpracovává celkem 48 titulů novin a časopisů. Větší část
z nich nakupujeme prostřednictvím VaRy České Budějovice za nízké ceny (remitendy).

Investice
Naše knihovna jiţ dlouhou dobu řeší
problém s kapacitou prostorů. Po kontrole
odborníka z bezpečnosti práce jsme dostali za
úkol, zabezpečit vysoké regály ve skladu, které
byly plné knih a hrozilo nebezpečí úrazu. Obrátili
jsme se na svého zřizovatele (město) s ţádostí o
výměnu regálů. Vedení města mělo pochopení pro
řešení daného problému a uvolnilo finanční
prostředky na jeho realizaci. Na letošní letní
prázdniny jsme tedy naplánovali výměnu regálů
ve skladu. Obyčejné dřevěné regály nahradily
moderní, kompaktní, posuvné, kovové regály.
Velkou výhodou regálů je, ţe na stejné ploše se
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zvýšila kapacita skladu asi o 1/3. Máme zde sedm regálů s 336 policemi. Investiční akci
realizovala firma Josef Šebek – Intebo, výrobce knihovnického nábytku a regálových systémů
ze Zvole u Prahy. Celková cena zakázky byla ve výši 324 108,- Kč. Zároveň s tím jsme
vymalovali sklad a poloţili nové lino.
Akce pro veřejnost
Bylo uspořádáno 77 akcí, kterých se dohromady zúčastnilo 1 367 zájemců. Naši
cílovou skupinou jsou především děti, ze kterých si chceme vychovat budoucí čtenáře
knihovny.
Akce pro dospělé čtenáře:
V rámci „Týdne knihoven s mottem Knihovna mého srdce“
jsme uspořádali autorské čtení Anny Johany Nyklové
z cestopisu „Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový
Zéland očima české babičky“. Autorka, původním
povoláním prodavačka, si ve svých sedmdesáti dvou letech
splnila dávný sen z mládí a vypravila se úplně sama na tři
měsíce na Nový Zéland. Proţít tuto dobrodruţnou cestu díky
vyprávění i četným fotografiím si nedali ujít zejména naši
čtenáři – senioři. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře 5.
října 2009 v malém kulturním sále. Jmenovaný cestopis,
který paní Nyklová vydala vlastním nákladem, knihovna zakoupila do svého fondu a můţete
si ho u nás vypůjčit.

Akce pro knihovníky Královéhradeckého kraje
Přejezd Jestřebích hor na běžkách patří k tradičním
akcím, které naše knihovna pořádá pro kolegy z jiných
knihoven našeho kraje. Trasu, dlouhou zhruba šestnáct
kilometrů, si účastnice dne 28. února 2009 zpestřily
zastávkou v Jestřebí boudě a také výstupem na Ţaltman.
Rozhledna poskytla, díky příjemnému počasí,
panoramatický výhled na Krkonoše, Rýchory, Vraní
hory, Soví a Javoří hory, Teplicko-adršpašské skály,
Broumovské stěny, Úpicko i Hronovsko. Cesta
z Petříkovic přes Odolov do Rtyně byla plná záţitků.
Všechny účastníky čekalo večer příjemné posezení
v knihovně s občerstvením a písničkami Darky
Středové, knihovnice a kytaristky z Trutnova.
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Akce pro děti:
„Jarní prázdniny v knihovně“
Jarní prázdniny poprvé mohly strávit děti v naší
knihovně. Po celý týden se věnovaly různým
aktivitám. Někdo se zapojil do literárních
soutěţí a kvízů, další do rukodělné činnosti. Pro
šikovné děti jsme připravili výtvarnou dílnu
„Vyrob si vlastní koláž“. Děti vyráběly pod
odborným dohledem obrázky plné fantazie.
Jejich práce byly pak vystaveny v prostorách
knihovny a mohly potěšit ostatní čtenáře.

Březen – měsíc čtení
Měsíc čtení zahájila naše knihovna besedou
s autorkou dětských knížek Ivonou
Březinovou dne 6. 3. 2009. Spisovatelka
pohovořila o vydaných i připravovaných
titulech. Starší děti ji znají zejména
z trilogie Holky na vodítku, ve kterých
přibliţuje dnešní mládeţi různé druhy
závislostí. Dotýká se tak oţehavých témat
dnešní doby. Dívky zaujmou například její
tituly Básník v báglu o K. H. Máchovi,
Nebreč Báro o Boţeně Němcové nebo
Blonďatá Kerolajn o Karolíně Světlé.
Celkem najdeme v naší knihovně 39 titulů
knih této oblíbené autorky.
V rámci tohoto měsíce jsme nezapomínali ani na nejmenší děti
a připravili jsme pro ně tři besedy pro jednotlivá oddělení
MŠ na téma „Z pohádky do pohádky“. Pohádkové setkání
jsme završili loutkovým představením pohádky „Červená
Karkulka“ podle scénáře Ivony Březinové.
S pohádkovým tématem jsme
pokračovali i v 1. – 3. třídách
ZŠ na téma „Pohádkové putování“. Opět jsme vyuţili
loutky z „Divadélka do kufříku“ a zahráli pohádku „Červená
Karkulka“. Děti byly loutkovým divadlem uchvácené.
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„Den pro svobodný Tibet“ byl název soutěţe
pro mladší i starší dětí, kterou jsme uspořádali
dne 10. 3. 2009 na podporu boje za nezávislost
Tibetu. V tento den se v mnoha městech a na
mnoha místech vyvěšuje tibetská vlajka jako
výraz solidarity s těţce zkoušeným tibetským
národem. Děti se díky různým informacím
z naučných knih a internetu dozvěděly
zajímavosti o této oblasti. Shromáţděné
poznatky pak vyuţily v soutěţi.

Akce měsíce dubna byly zaměřené na
podporu projektu „Kniha mého srdce“,
kterou Česká televize připravila ve
spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem
českých knihkupců a nakladatelů a s
knihovnami ČR. Od dubna do října 2009
se uskutečnil rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které byly provázeny
hlasováním veřejnosti o nejoblíbenější knihu. Cílem celé akce nebylo pouze hledání
nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih
a také činnosti knihoven. Hlasovat mohla veřejnost i v naší knihovně, kde byly k dispozici
hlasovací lístky.
Akce knihovny na podporu tohoto projektu:
1) Již devátá „Noc s Andersenem“ připravená na pátek 3. dubna 2009 pro děti ze třetích a
čtvrtých tříd ZŠ. Bohatý program plný soutěţí, pohádek, kvízů pobavil děti aţ do pozdních
nočních hodin.
2) Pondělní výtvarné dílny pro šikovné děti
 "Otvírání pokladů"
v pondělí 6. dubna 2009 od 14 hod. si děti vyráběly v naší knihovně svůj poklad
(šperk, minci, drahý kámen...) a uvěřily pověstem o pokladech, které se mohou najít
ve skalách na Velký pátek.
 "Vyrábíme vlastní knihu"
v pondělí 27. dubna 2009 od 14 hod. si děti vyráběly knihu, originální zápisník,
záloţku do knihy a hlasovaly v anketě Kniha mého srdce.
3) Fotografická soutěž "Čtu, čteš, čteme" od 1. 4. do 30. 6. 2009
Kde všude se můţeme setkat s knihou? Kde všude čteme? Ukaţte to na svých fotkách!
To byla výzva při šikovné fotografy. Bohuţel se jich moc do akce nezapojilo. Přesto jsme
shromáţdili několik originálních fotek, které byly během léta 2009 vystaveny v naší
knihovně.
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Autorkou obou fotografií je
Božena Blažková z Malých Svatoňovic.

Neznámý autor

Autorem fotografie Daniel Jablonský
ze Rtyně v P.
Noc s Andersenem
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V pořadí uţ devátá Noc s Andersenem se v naší knihovně konala ve znamení celonárodní
ankety „Kniha mého srdce“. Celkem 25 dětí se vydalo na „Šipkovanou“ kolem Rtyně, kde po
cestě plnily různé úkoly, ale hlavně sbíraly indicie (různé druhy písma) na výrobu knihy.
Jednou to bylo uzlíkové písmo přidělané kolíčky na stromě, příště zase piktogram schovaný u
stromu nebo petroglyf namalovaný na kámen. Celkem děti cestou sebraly 10 indicií, ke
kterým na konci cesty dostaly abecedy na vyluštění shromáţděných znaků. Ze získaných slov
tvořily příběh, malovaly ilustrace a nakonec vázaly knihu. Vše potřebné pro výrobu knihy
získaly při různých soutěţích během noci. Děti pracovaly v pěti skupinách a tak na svět přišlo
pět knih – Ztracený hroch, Havraní román,
Jak si panáček chtěl udělat radost, Směšné
povídky, Jak se čert utopil. Knihy pokřtila
čarodějnice, za kterou děti šly o půlnoci
stezkou odvahy. Po čarodějnickém zaříkání
„abraka dabraka, ať knihy nejsou na draka“ se
knihy jistě čtenářům líbily. Mohli si je totiţ
prohlédnout během půjčování knihovny.
Účastníci noci mohli v knihovně také hlasovat
v anketě „Kniha mého srdce“, která v sobotu
4. 4. 2009 odstartovala. Jako jiţ tradičně, i
letos děti podpořily svými drobnými
příspěvky dětský hospic v Malejovicích a
zaslaly nemocným dětem celkem 650,- Kč.

Velikonoční výtvarná dílna „Otvírání pokladů“
Svůj poklad si mohly vyrobit děti 6. 4. 2009 na velikonoční
výtvarné dílně, která se konala v naší knihovně. Připomněli jsme
dětem, ţe podle pověstí se na velikonoce otvíraly skály
s poklady. Takový poklad v podobě šperku, mince nebo
malovaného kamínku si děti mohly odnést z této tematické
dílny. Akci jsme pořádali na podporu projektu „Kniha mého
srdce“.

Další výtvarná dílna pro šikovné ruce pod názvem
„Vyrábíme vlastní knihu“ se uskutečnila 27. 4.
2009. Děti si podle předem známého postupu zkusily
vyrobit svoji vlastní knihu. Práce je bavila a vznikly
tak i originální deníčky.
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Na vyhlášení výsledků ankety „Nejkrásnější dětská knížka roku - SUK 2008“ odjelo do
Prahy pět nejlepších čtenářů naší knihovny, kteří se této ankety zúčastnili. Byli to (zleva):
Petra Čerenková, Sabina
Karmášková, Daniel Jablonský,
Alena Šantrůčková, Jitka
Vernerová. V Památníku národního
písemnictví se sešlo mimo dětí
z celé republiky 12 autorů a
ilustrátorů dětských knih, kteří byli
za svoji práci pro děti odměněni.
Mezi osobnostmi nechyběla Ivona
Březinová, Renáta Fučíková, Alena
Jeţková ale i Pavel Šrut a další,
které děti znají ze své četby.
Zajímavé setkání dětí a autorů jsme
završili prohlídkou Zrcadlového
bludiště a procházkou po Praze.
Krásné jarní počasí nás k tomu
přímo lákalo.

Svátek čarodějnic oslavily 29. – 30. 4. 2009 v naší
knihovně děti z druţiny společně s čarodějnicí
Hermínou, která přišla mezi ně. Povídaly si o čarování,
kouzelnických lektvarech, surovinách na jejich výrobu
také o pomocnících jako jsou černé kočky, sovy,
havrani apod. Samozřejmě nechyběla ani strašidelná
pohádka.

a

Vědomostní souboj na téma Vízmburk
První týden v květnu si děti mohly oţivit historické znalosti z našeho regionu. Tentokrát nás
zajímaly informace o hradu Vízmburku. Tištěné materiály o hradu měly děti k dispozici. Rádi
bychom touto formou probudili u dětí zájem o historii Rtyně a vedly je ke kladnému vztahu
k regionu, ve kterém ţijí.

Na soutěţ ve středu 6. 5. 2009 od 14 hod. navazovala
výtvarná dílna s historickým námětem „Výroba
vlastního erbu“. Děti se dozvěděly zajímavosti o
historii a významu erbů. Kdo se chtěl stát opravdovým
rytířem či vzácnou paní, vyrobil si vlastní listinu
s erbem, kterou uzavřel pečetí. Měl tak věčný důkaz o
moudrosti své krve. Děti se při tom seznámily
s desaterem správného rytíře, které si odnesly domů.
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Knihovna se zapojila do vědomostní soutěţe „My
všichni jsme Východočeši“, kterou pořádal Klub
dětských knihoven Královéhradeckého a
Pardubického kraje. Soutěţ probíhala ve dnech 29.
– 30. 5. 2009. Pečlivě vybrané soutěţní druţstvo
jelo na soutěţní klání do Svitav, kde předvedlo
svoje znalosti o kraji, ve kterém ţijí. Soutěţ byla
určena dětem druhého stupně ZŠ. Soutěţící dopředu
znali otázky z jednotlivých měst kraje z oblasti
historie, kultury, architektury. Na jejich přípravě
záleţelo, jak si vedli v samotném soutěţním klání.
Naši knihovnu zastupovali: Alena Šantrůčková, Zuzana Zhoufová, Daniel Jablonský. Vedli si
velmi dobře. Z deseti soutěţních druţstev se umístili na 5. místě se 14 body.
Setkání dětských čtenářů
Naše knihovna
uspořádala ve středu 3.
6. 2009 pro děti okresu
Trutnov a Náchod
„Setkání dětských
čtenářů“. Celkem
přijelo 65 dětí a 13
knihovnic na akci, která
přesáhla hranice našeho
okresu. Děti z Úpice,
Červeného Kostelce,
Náchoda, Hronova, Police nad Metují, Jaroměře a Rtyně se zábavnou formou seznámily
s regionálním autorem Karlem Čapkem a jeho Devatero pohádkami. Pohádková cesta s devíti
zastaveními u postav jako byl loupeţník Lotrando, pošťák Kolbaba nebo havlovický vodník
byla hravá a děti se při ní příjemně bavily. Procházka je zavedla za město k místnímu rybníku
„Ţabárně“ a na „Krákorku“, kde dodnes pocestné straší Hejkal. Odtud je nádherný výhled do
krajiny, který ocenily zejména knihovnice. Jestřebí hory, které se tyčí nade Rtyní, jsme měli
jako na dlani. Děti měly moţnost si na konci cesty opéct buřty a zahrát si různé míčové hry.
Pozdravit je přišel i pan starosta našeho města Zdeněk Špringr, který rozdal dětem odměny a
pamětní listy. Rozcházeli jsme se domů s dobrým pocitem příjemně stráveného dne. Při
organizaci celé akce pomáhali ţáci z 9. třídy ZŠ, kterým patří velký dík. Bez jejich pomoci by
se tak velká akce, náročná na organizaci, nemohla v naší knihovně konat.
Pasování prvňáčků za čtenáře knihovny
Třicetdva dětí z prvních tříd ZŠ pasoval 15. 6.
2009 Král Abecedník I. za čtenáře knihovny.
Aktivně mu při tom pomáhala Písmenková víla,
která ověřila, zda se děti naučily všechna
písmenka abecedy a umí číst. Tuto dovednost
chce knihovna v dětech prohlubovat a dále
zdokonalovat a proto jim umoţní, půjčovat si
knihy celý rok zdarma. Kromě průkazky do
knihovny a pamětní medaile děti obdrţely na
památku pěknou kníţku, kterou napsala Ivona
Březinová a ilustrovala Vlasta Baránková a
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jmenuje se Okno do komína. Knihovna ji získala díky projektu, do kterého se zapojila, „Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ Ústavu pro informace ve vzdělávání - divize Národní
pedagogické knihovny Komenského v Praze. Cílem projektu je podpora a rozvoj zájmu o
četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvoření základu pro pravidelný návyk k četbě.
Všichni společnými silami usilujeme o podporu čtenářské gramotnosti.
Během září probíhala v naší knihovně akce „Balíme školní učebnice“, kterou vyuţilo 17
dětí. Balili jsme nestandardní formáty knih, na které děti nemohly sehnat obaly. Zabaleno
bylo přes 80 učebnic.
Týden knihoven 2009 probíhal ve dnech 5. 10. – 9. 10. s mottem
„Knihovna mého srdce“.
Pro seniory jsme připravili 5. 10. 2009 od 13,30 hod. autorské čtení cestopisu
Anny Johany Nyklové „Babka ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české
babičky“. Autorka plná elánu a ţivotního optimismu vyprávěla o zajímavých záţitcích
z cesty a věřím, ţe zaujala všechny přítomné. Knihu vydala vlastním nákladem a můţete si ji
v knihovně vypůjčit.
Všem zájemcům, kteří uvaţovali o přihlášce do knihovny, jsme nabídli, ţe v tomto týdnu se
mohou přihlásit zcela ZDARMA. Několik, dnes uţ čtenářů, nabídky vyuţilo.
Děti po celý týden soutěžily. Bylo pro ně připraveno 8 literárních soutěţí a kvízů
rozdělených podle věku. Soutěţit mohly malé i velké děti. Drobné odměny jistě kaţdého
potěšily. Soutěžilo celkem 110 dětí.
Naše knihovna se zapojila do 2. ročníku soutěţe o nejlepší
knihovnu pro děti s názvem "Kamarádka knihovna". Děti
měly moţnost vystavit svým knihovnám vysvědčení, a to
doslova, protoţe hodnotící formuláře skutečně vypadaly jako
vysvědčení. Dalším kritériem byly dosaţené statistické
výsledky (výpůjčky, akce) a vzhled webových stránek
knihovny. Děti vystavily knihovně 45 vysvědčení. Velmi nás
potěšilo, ţe ze 102 přihlášených knihoven se rtyňská knihovna umístila na pěkném 18. místě.
Děkujeme všem dětem, které vyplnily vysvědčení a pomohly nám k tak pěknému výsledku.

Ve dnech 26. – 27. 11. 2009 proběhl v naší knihovně
„Den pro dětskou knihu“. K této celostátní akci
jsme se přihlásili jiţ po třetí. Ve čtvrtek odpoledne
během půjčování děti vyráběly loutkovou postavičku
z vlny tzv. „kofoláka“. Mohly se také zdarma
přihlásit do knihovny. Literární soutěţ potěšila
soutěţivé typy dětí. Čekaly na ně i drobné odměny.
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V pátek 27. 11. přijela do knihovny přestavit
svoji prvotinu „O čarodějce, která zaspala
století“ spisovatelka Iva Vávrová
z Rychnova nad Kněţnou. Besedovala se
ţáky 2. a 3. třídy. Vyprávěli si o pohádkové
knize plné kouzel a překvapení. Ukázka
z představované knihy děti zaujala. Nadšené
byly i z loutky „Violety“, kterou si mohly
vzít do ruky, popřípadě ji pohladit.

Naše knihovna ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP Východočeského kraje
vyhlásila na listopad výtvarnou a literární soutěž „Jakou barvu má svět“ v rámci projektu
KDE KONČÍ SVĚT. Výtvarná soutěţ byla určena ţákům 1. stupně ZŠ. Měli se zamyslet nad
tím, zda je dobré znát a poznávat všechny barvy světa nebo se spokojit jen s některými. Svoje
poznatky pak dát na čtvrtku a nakreslit obrázek.
Nejkrásnější obrázek nakreslila dle poroty Nikola Frýbová z 5. třídy, která postoupila do
krajského kola soutěţe.
Literární soutěţ „Jakou barvu má svět“ (proč se (ne)chci dívat na svět růţovými brýlemi) byla
určena ţákům 2. stupně ZŠ. Díky učitelkám českého jazyka Mgr. Kateřině Novotné a Mgr.
Daně Vajsarové se do soutěţe zapojili všichni ţáci ze 6. – 9. tříd.
V kategorii 10-12 let
měl nejlepší práci Jiří Brát ze 7. třídy, který také postoupil do krajského kola.
Další velmi dobré práce měli: Irena Matějíčková, Patrik Blaţek, Kristýna Volfová, Aleš Vlk,
Eliška Janků, Dominik Mach, Karel Brát.
V kategorii 13 – 16 let
měla nejlepší práci Iva Brátová z 8. A třídy, která postoupila do krajského kola.
Další výborné práce měli: Alena Šantrůčková, Kristýna Kovalová, Anna Hanušová, Dominik
Sádlo, Dominik Honzera, Monika Fišerová, Jana Adámková, Tomáš Bartoníček, Karolína
Frýbová, Martin Hoffman a Marie Hejnová.
Mimořádné ocenění získal Petr Šulc z 9. třídy za báseň k danému tématu.
Na krásný adventní čas jsme připravili pro ţáky
prvního stupně základní školy besedy o vánocích.
Seznámili jsme je se zvyky a obyčeji jiných zemí
Evropy. Téma se dětem v předvánočním čase líbilo.
Pro děti z druţiny byl připraven pořad „O Ladových
vánocích“. Známý ilustrátor dětských kníţek zanechal
v kníţce České vánoce Josefa Lady vzpomínky za
zimní radovánky dětí, Mikulášskou nadílku i vánoce
u nich doma. Společně jsme si pak vyprávěli, jak
zimu a vánoce proţívají dnešní děti. Přišel i čert
s Mikulášem a přinesl dětem malý dárek.
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Pro dětské zájemce jsme připravili na čtvrtek 10. 12. 2009 vánoční dílnu „Svícen na vánoční
stůl“. Děti si mohly samy vyrobit malý svícen, kterým potěšily své blízké.

Spolupráce s okolními mateřskými školkami
Jiţ několik let spolupracujeme s Mateřskou školkou v Libňatově, kam pravidelně jednou za
rok zajedeme s programem pro malé děti. Letos jsme pro ně připravili na 8. 6. 2009 povídání
o tom, jak se správně zachází s kníţkou, jaké knihy knihovna půjčuje a nakonec jsme jim
zahráli loutkové představení pohádky „O červené Karkulce“. Podle fotek vidíte, ţe paní
učitelky dopředu o připravované pohádce věděly a děti na ni připravily. Všechny děti se
převlékly za postavy z této pohádky. Několik červených Karkulek neslo košík plný koláčků a
jiných dobrot, myslivec číhal na vlka s puškou, hladový vlk se potuloval po školce, babička
s myslivcem se těšili na návštěvu. 26 dětí včetně mě i učitelek se potěšilo z vydařené akce.
Z takové spolupráce má člověk opravdovou radost.
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V roce 2009 jsme navázali spolupráci s nově otevřenou obecní knihovnou v Batňovicích.
Nová knihovnice Markéta Tučková
chce přitáhnout do knihovny
zejména dětské čtenáře a protoţe
takovou práci nikdy nedělala,
poţádala naši knihovnu o pomoc.
Hned po otevření knihovny si s námi
domluvila besedu pro mateřskou
školku na téma „Jak se správně
chovat ke knize“, která proběhla
18. 5. 2009. Aby byl program pro
děti přitaţlivý, doplnili jsme ho
představením loutkové pohádky
„Jak pejsek s kočičkou pekli dort“
od regionálního autora Karla Čapka.

Dne 2. 6. 2009 proběhlo v Batňovicích první pasování prvňáčků za čtenáře knihovny.
Bylo celkem pasováno 9 dětí z první třídy. Písmenková víla (knihovnice Jana Sehnalová) paní
královna (starostka obce Vlaďka
Pátková) a bílá paní (knihovnice
Markéta Tučková) zábavnou formou
vyzkoušely děti, zda se naučily číst..
Poté následovalo samotné pasování za
čtenáře. Nechyběla ani regionální
televize, která udělala z celého
programu záznam.
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.
Knihovnice se zúčastnily semináře Biblioterapie v Chrudimi, Práce s digitální
fotografií v SVK Hradec Králové, Jak zjišťovat spokojenost uţivatelů knihovny v MěK
Náchod, Lektorské dovednosti v Národní knihovně Praha.
Naše knihovna se pravidelně účastní celostátních knihovnických aktivit – Březen
měsíc knihy, Noc a Andersenem, Pasování čtenářů, Týden knihoven, soutěţ dětských
oddělení „Kamarádka knihovna“, Den pro dětskou knihu.
Publikační činnost:
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V kaţdém čísle rtyňského Zpravodaje zveřejňujeme nabídku literatury, kterou jsme
v předešlém měsíci zakoupili do naší knihovny. Uvádíme zde informace o akcích, které se
konaly i o těch, které teprve připravujeme.
Činnost knihovny se snaţíme prezentovat Krkonošském deníku, v knihovnickoinformačním zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás.
Soupis článků o naší knihovně:
K Měsíci knihy pořádají řadu akcí
In: Krkonošský deník.- Roč. 18, č. 53 (4. 3. 2009), s. 3
Knihovnice přešly Jestřebí hory
In: Krkonošský deník – Roč. 18, č. 55 (6. 3. 2009), s. 3
Děti besedovaly s Ivonou Březinovou
In: Krkonošský deník – Roč. 18, č. 60 (12. 3. 2009), s. 3
Ve výtvarné dílně vyráběli šperky
In: Krkonošský deník – Roč. 18, č. 83 (11. 4. 2009), s. 3.
Malí čtenáři si hrou připomněli Čapka
In: Krkonošský deník – Roč. 18, č. 131 (6. 6. 2009), s. 3
Pasovali prvňáčky na čtenáře
In: Krkonošský deník – Roč. 18, č. 143 (20. 6. 2009), s. 1.
Týden pro čtenáře doprovázejí besedy, soutěţe a amnestie
In: Krkonošský deník – Roč. 18, č. 233 (6. 10. 2009), s. 3.
V knihovně vyráběly děti kofoláky
In: Krkonošský deník – Roč. 18, č. 283 (5. 12.. 2009), s. 3.
Knihovnické cestování
In: U nás – Roč. 19, č. 1 (2009), s. 26-27
Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách
In: U nás – Roč. 19, č. 2 (2009), s. 22-23
Putovní „Potulná pohádková země“ odstartovala
In: U nás – Roč. 19, č. 2 (2009), s. 23-24
Zaostřeno na biblioterapii
In: U nás – Roč. 19, č. 4 (2009), s. 30

Ekonomické ukazatele
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Zaměstnanci:
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2009 celkem 3 zaměstnance
s celkovým pracovním úvazkem 2,1. Patří mezi ně:
Jana Sehnalová – vedoucí knihovny (1 úv.)
Naděţda Hurdálková – knihovnice a zároveň zástupce vedoucí (1 úv.)
Mirka Janků – knihovnice (0,1 úv.)
Na začátku roku nám vypomáhala slečna Petra Viková, která zastupovala paní
Naděţdu Hurdálkovou po dobu její nemoci. Petra Viková měla velký zájem o aktivity
s dětmi. Připravovala pro ně zajímavé výtvarné dílny, ze kterých si děti odnesly pěkné dárky.
Na úklid knihovny je uzavřena dohoda o provedení práce.
Hospodaření knihovny:
V roce 2009 hospodařila knihovna s rozpočtem 1 571 000 Kč. Z toho 280 000 Kč bylo
investičních na pořízení posuvných regálů do skladu.
Příjmy z hlavní činnosti (prodej knihovnických a informačních sluţeb) činily 56 624
Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny z poplatků 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 dokumentů a vstupné na vzdělávací akce).
Náklady na provoz knihovny činily 1 342 000 Kč. Z toho 199 331 Kč bylo pouţito na
nákup knih a časopisů, 59 768 Kč na spotřebované energie, 25 000 Kč na opravy a udrţování,
10 000 Kč na cestovné, 21 000 Kč na telefony a provoz internetu, 6 000 Kč na poštovné,
49 000 Kč na účetní práce, 32 000 Kč na ostatní sluţby (správa sítě knihovny a pod.). Mzdové
náklady činily 567 000 Kč, zákonné sociální pojištění 171 000 Kč, FKSP 10 000 Kč.
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