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Každým 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 služeb).
V roce 1996 byl do knihovny zakoupen první počítač, který byl využíván
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. Počítačové stanice rychle zastarávají a tak jsme během
roku zakoupili jeden počítač na výpůjční pult a vyměnili ho za starý. Dále jsme
přidali paměti RAM do dvou stávajících uživatelských stanic.
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 prohlížet katalog knihovny. Další službou
webu je prodloužení výpůjční doby a rezervace požadovaného 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 služby. Jedná se zejména o služby 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:
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pondělí
úterý
středa
čtvrtek

9 – 12 hodin
9 – 12 hodin

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

Běžný 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 platí 20 Kč a další vždy o 20 Kč více. Další poplatky, včetně ceny za
kopírování jsou uvedeny ve výpůjčním řádu a jsou vystaveny na webu
knihovny.
Používání veřejného internetu je zdarma. Čtenář knihovny platí za použití
PC stanice s programy Microsoftu (Word, Excel, PowerPoit...) 10 Kč a dočasný
uživatel 20 Kč.
Knihovna v číslech statistky
Čtenáři a uživatelé:
Registrováno je 515 čtenářů, což je 17,19 % z počtu obyvatel. Celostátní
průměr je pouze 15,88 %. Čtenářů do 15 let je 163 – tj. 39,2 % obsluhované
populace mládeže do 15 let. Celkem knihovnu navštívilo 7 275 uživatelů.
Webové stránky knihovny shlédlo 3 520 zájemců. Internet v knihovně využilo
907 návštěvníků a je o něj stálý zájem. Naší snahou se neustálá modernizace PC
stanic.
Výpůjčky:
Celkem bylo půjčeno 45 324 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si
dospělí čtenáři půjčili 23 532 dokumentů (6 812 naučná literatura a 16 720
krásná literatura). Děti si vypůjčily celkem 8 483 publikací (1 567 naučná
literatura a 6 916 beletrie). Velký podíl na počtu výpůjček mají i časopisy,
kterých se u nás půjčilo 13 309 ks.
Trvalý zájem je i o meziknihovní výpůjční službu, kterou využívají
zejména studenti. Na ostatní knihovny jsme se obraceli s požadavky na
odbornou či regionální literaturu, kterou nemáme ve vlastním fondu. Z 67
žádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno všech 67 požadavků.
Naše knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 42 zájemců z jiných
knihoven.
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Výpůjčky literatury

6 916; 22%

6 812; 21%

naučná literatura pro
dospělé čtenáře
krásná literatura pro
dospělé čtenáře

1 567; 5%

naučná literatura pro
děti
beletrie pro děti
16 720; 52%

Nejžádanější tituly knih v roce 2010
Přehled nejžádanějších knížek je rozdělen podle oddělení a zvlášť jsou
posuzovány knihy naučné a beletrie. Z každé skupiny je vybráno deset
nejčtenějších titulů, za názvem je v závorce uveden roční počet výpůjček.
Oddělení pro dospělé čtenáře
- beletrie
Grasso, Patricia: Pohanská princezna
(12)
Keleová-Vasilková, Táňa: Cukr a sůl
(12)
Kubátová, Táňa: Abstinentka
(12)
Pierce, Barbara: Hříšné myšlenky
(12)
Austen, Jane: Láska a přátelství a jiné prózy
(11)
Brockway, Connie: Ohnivý květen
(11)
Cameron, Melissa: Muž se stříbrnýma očima
(11)
Garlock, Dorothy: Srdce bouře
(11)
Ilibagiza, Immaculée: Přežila jsem
(11)
James, Sabatina: Sabatina
(11)
Pořadí nejžádanějších titulů krásné literatury pro dospělé čtenáře, jako
každoročně, ovlivnila vyšší čtenářská aktivita žen. Z deseti nejpůjčovanějších
knih je sedm románů pro ženy. Další tři knihy jsou skutečné příběhy žen, které
žijí v muslimském světě a musí čelit těžkým životním situacím.
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Oddělení pro dospělé čtenáře
- naučná literatura
Jirásek, Václav: O dolování černého uhlí v
Nermuť, Oldřich: Červený Kostelec a okolí
Auský, Stanislav A.: Dobrovolníci druhá světová válka
Kmenta, Jaroslav: Kmotr Mrázek
Babica, Jiří: Babicovy dobroty
Brzáková, Pavlína: Květa Fialová – Štěstí tady a
Gruntová, Jitka: Málo známe zločiny SD ve
Huttnerová, Iva: Za domácím štěstím
Motl, Stanislav: Svědek z cely smrti
Pejčoch, Ivo: Útěky za železnou oponu

(10)
(10)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)

Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
Brezina, Thomas: Nestvůra z Dračího jezera
Brezina, Thomas: Záhada sněžné příšery
Brezina, Thomas: Dům příšer
Brezina, Thomas: Kluk ze záhrobí
Brezina, Thomas: Město přízraků
Brezina, Thomas: Přízraky bez tváře
Švarc, Josef: Jak to chodí na policii
Požarník Sam
Blyton, Enid: Příběh kouzelného stromu
Brezina, Thomas: Noc oživlých mumií

(11)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(9)

Oddělení pro dětské čtenáře
- naučná literatura
Muzeum dinosaurů
Lov divoké zvěře
Velký dětský obrázkový slovník
Lance, Geoffrey de: Jak se stát rytířem
Dary, Terry: Anglie
Šebestová, Marcela: 199 receptů Čtyřlístku
Já, písnička – 2. díl
Arnold, Nick: Šokující elektřina
Neuhas, Alisha: Piráti, poklady, dobrodružství
Pfeiffer, Anna: Moje tělo
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(11)
(9)
(8)
(8)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Fond:
Knihovní fond činí 21 755 dokumentů. V roce 2010 bylo nakoupeno
celkem 887 svazků v hodnotě 203 476 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 (používáme 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
můžete též nalézt v on-line katalogu knihovny v rubrice „seznamy a novinky“.
Tuto nabídku čtenáři hodně využívají při zamlouvání nových knih.
Nejzajímavější a zároveň nejdražší tituly, které jsme koupili v
daném roce jsou:
FELCMAN, Ondřej: Dějiny východních Čech: v pravěku a středověku
( 799,00 Kč )
Itálie: ilustrovaný průvodce, s kterým nezabloudíte ( 849,00 Kč )
MOTLOVÁ, Milada: Český rok od jara do zimy ( 897,00 Kč )
Knihovna také odebírá a zpracovává celkem 45 titulů novin a časopisů.
Větší část z nich nakupujeme prostřednictvím VaRy České Budějovice za nízké
ceny (remitendy).
Seznam nejčtenějších periodik:














Reflex
100+1
Květy
Svět ženy
Vlasta
Tina
Praktická žena
Dorka
Receptář
Rodným krajem
Krkonoše
Zahrádkář
Domov














Dům a zahrada
Moderní byt
Můj dům
Chatař,
chalupář
Burda
Sandra
Pěkné bydlení
Betynka
Maminka
Amos
Kreativ
Diana
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Pletení pro děti
Verena
Anna
Křížková
výšivka
Naše rodina
Lidé a země
Jak na počítač
Computer
Země světa
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Akce pro veřejnost
Bylo uspořádáno 72 akcí, kterých se dohromady zúčastnilo 2 648
zájemců. Naši cílovou skupinou jsou především děti, ze kterých si chceme
vychovat budoucí čtenáře knihovny. Nechceme ale zapomínat ani na ostatní
skupiny čtenářů – maminky na mateřské dovolené, seniory …
Literární a výtvarná soutěž "Jakou barvu má svět?"
Knihovna se zapojila do sedmého ročníku projektu Klubu dětských knihoven
SKIP "Kde končí svět?" jehož téma na rok 2009 - 2010 bylo "Jakou barvu má
svět? - proč se (ne)chci dívat na svět růžovými brýlemi". Vyhlásili jsme
výtvarnou soutěž na toto téma pro žáky 1. stupně základní školy a literární
soutěž pro žáky 2. stupně základní školy. Díky pochopení ředitelky školy a
učitelů se nám sešla spousta zajímavých prací.
Nejlepší práce postoupily do krajského kola
soutěže.
Výtvarná část soutěže:
Vyhrála Nikola Frýbová z 5. A třídy se svým
obrázkem "Duhy"
Literární část soutěže:
V kategorii 10-12 let vyhrál Jiří Brát ze 7. třídy
V kategorii 13-16 let vyhrála Iva Brátová z 8. A
třídy
Mimořádné ocenění si odnesl Petr Šulc z 9. třídy za báseň k danému tématu.
„Přejezd Jestřebích hor 2010“
V sobotu 20. 2. 2010
uspořádala Městská
knihovna Rtyně
v Podkrkonoší ve
spolupráci s RV SKIP již
třetí přejezd Jestřebích
hor na běžkách.
Účastníkům přálo pěkné
počasí a tak mohli
vyrazit z Petříkovic po
hřebenech hor do Rtyně
v P. v prima náladě. Po
cestě se občerstvili na
„Řehačce“. Hospůdka
nabízela speciality
-7-

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

z Krkonoš – jako chlupaté knedlíky, kyselo, horkou medovinu a další dobroty,
se kterými je vyhlášená v kraji. Každý lyžař se v ní zastaví, tak ani my jsme
nebyli výjimkou. Tady jsme nabrali nové síly a pokračovali dál. Cestou jsme se
rozhodli vylézt na rozhledu, ze které je vidět daleko do kraje. Zlákala nás i
„Lotrandova jeskyně“, kterou loni v létě objevila se svými skauty Věra
Škraňková a dobře si zapamatovala cestu k ní. Jeskyni jsme našli, ale Lotrando
byl někde na lupu. Nemohli jsme se ho dočkat a tak nám nezbývalo nic jiného,
než se vydat k domovu. Cesta nám plynule ubíhala a na večer už netrpělivě
čekala i velká bavička Darka Středová z Trutnova. S tou jsme se sešli
v knihovně. Večerní program plný anekdot a písniček s kytarou v jejím podání
pobavil všechny účastníky. Celkem se nás sešlo 10 a věřím, že nikdo nelitoval
volného času, který tomuto setkání věnoval.
„Potulná pohádková země“
Potulná pohádková země byl název
výstavy 13 loutek spisovatelky a
malířky Vítězslavy Klimtové,
vytvořených na základě ilustrací z
jejích dětských knížek. Výstavu jste
mohli shlédnout v naší knihovně ve
dnech 1. – 12. 2. 2010. Vidělo ji
kolem 300 návštěvníků knihovny.
U příležitosti této výstavy jsme
pořádali pro děti besedy o skřítcích,
které byli na výstavě.
Besed se zúčastnilo 230 dětí
z mateřské školy, základní školy a družiny.
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„Výtvarné dílny“
Ve dnech 10. a 11. 2. 2010
odpoledne od 14 do 16 hodin
probíhaly výtvarné dílny na téma:
„Vyrob si vlastní loutku“.
Pro velký zájem si děti vyráběly
opět „kofoláky“
malé postavičky z vlny a drátků.

Na svět přišli:
 Rytíři
 Kluci
 Holky
 Mimozemšťané …

Pro děti z mateřské školky jsme připravili besedu na téma „Povídání o
zvířátkách“. Využili jsme k tomu tematická leporela i plyšová zvířátka.
Seznámili jsme je i s pohádkou Josefa Čapka: Jak pejsek s kočičkou pekli dort
Pohádku jsme převyprávěli a zpestřili prstovými loutkami pejska a kočičky.
Jarní prázdniny v knihovně
mohly strávit děti ve dnech 22. 2. – 25. 2. 2010.
Byly pro ně připraveny různé aktivity, např.
literární soutěže a kvízy, vybarvování
velikonočního zajíčka, Pexeso s obrázky
skřítků, které vytvořila Vítězslava
Klimtová. Kdo raději něco vyrábí,
mohl se ve středu 24. 2. 2010
odpoledne zapojit do výtvarné
dílny a vyrobit si kolíčky pro
zapomnětlivé hlavičky (viz
obrázek malé čtenářky) nebo
košíček na velikonoční vajíčko
s postavou zajíčka.
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„Březen – měsíc čtenářů“
je celostátní projekt, do kterého se naše knihovna zapojila a připravila další
propagaci nových služeb, které od nového roku nabízí jak čtenářům, tak i
ostatním občanům našeho města.
Jedná se o tyto služby:
1. Pokud špatně vidíte a přesto byste rádi slyšeli klasická i moderní díla
české i světové literatury, pomůžeme vám zkontaktovat se s Knihovnou
města Hradce Králové, která nabízí bezplatné služby při půjčování
zvukových knih. Vybírat je opravdu z čeho - 3000 titulů beletrie i naučné
literatury je načteno našimi předními herci a interprety, nahráno na
magnetofonové kazety, CD a CD ve formátu MP3. Knihovna zajišťuje
bezplatnou zásilkovou službu zvukových knih po celých východních
Čechách v obou směrech – tedy i od vás do knihovny. Pro registraci je
nutné doložit přihlášku potvrzením očního lékaře o zrakové vadě a pak
Vám už nic nebrání, abyste mohli plně využívat této znamenité služby.
2. Pro občany našeho města, kteří by rádi četli, ale nemohou k nám ze
zdravotních důvodů přijít, nabízíme novou službu „Rozvoz knih pro
nemocné a starší občany“. Jednou za dva měsíce přivezeme knihy až
k vám do domu. Pokud budete mít zájem o tuto službu, kontaktujte naší
knihovnu - č. tel. 499 888 562 a domluvíme podrobnosti.
Besedy pro děti z mateřské školky na téma „Jaro ťuká na vrátka“ (dětská
poezie, pohádky, hudba…)
Knihovna se zapojila do 17. ročníku ankety SUK o neoblíbenější dětskou
knihu, vydanou v roce 2009. Odevzdáno bylo 22 anketních lístků.
Noc s Andersenem
Jubilejní desátá „Noc s Andersenem“ proběhla v naší
knihovně ve dnech 26. – 27. 3. 2010. Tradičně byl pro děti
připraven bohatý program plný soutěží a zábavy. Ve svém
pohádkovém království děti přivítal král Jan knihovní společně
s princeznou, vílou, čarodějnicí a vodníkem. Všechny postavy
si připravily pro děti soutěžní úkoly. Poznávaly jarní květiny,
hledaly zatoulaná zvířátka, o kterých skládaly básničky.
Malovaly obal na knížku, luštily pohádkovou křížovku. Všechny tyto aktivity
doplnily zábavné hry. Na pohádkové noci se také slavilo. Akce se narodila právě
před deseti lety v knihovně v Uherském Hradišti. Společně se starostou
Zdeňkem Špringrem, který je přišel pozdravit, jsme oslavili toto výročí velkým
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dortem. Obří dort (knihu) na oslavu upekla Soňa Valková z cukrárny Korunka,
které touto cestou mnohokrát děkujeme za podporu. Na závěr programu děti
vypouštěly balón štěstí, na který si
každý napsal svoje tajné přání.
Celkem 20 dětí se bavilo do
pozdních nočních hodin. K dobrému
spánku jim král přečetl několik
krásných pohádek.
Tradičně všichni nocležníci myslí i
na své nemocné kamarády a
každoročně posílají nadaci Klíček
peníze na dětský hospic
v Malejovicích. Letos děti mezi
sebou vybraly a poslaly této nadaci
950,- Kč. Všem dětem děkujeme za
podporu dobré věci.
Děti z naší knihovny se zúčastnily 31. 3. 2010 slavnostního vyhlášení ankety
„SUK 2009“ o nejčtenější a nejoblíbenější dětskou knihu uplynulého roku, za
účasti mnoha spisovatelů a
ilustrátorů dětských knížek,
v Památníku národního
písemnictví v Praze. Po akci
si prohlédly domovní
znamení v Nerudově ulici,
kde objevily dům Jana
Nerudy. Plni dojmů ze
setkání a prohlídky Prahy,
která byla krátká, protože
nám nepřálo počasí, jsme se
vraceli domů.

V naší knihovně se 7. dubna 2010
konala další přednáška o výchově
dětí, tentokrát na téma:
„Sourozenecké konstalace“.
PhDr. Zdeňka Rejtharová
pohovořila o problematice vztahů
mezi sourozenci, o jejich rivalitě,
potřebách. Přednáška na zajímavé
téma se vydařila.
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Tradičně probíhaly v dubnu i přednášky o literatuře pro žáky základní
školy:
8. třídy – téma: Národní obrození
7. třída – téma: Povídky v české i světové literatuře
6. třída – téma: Povídky v české i světové literatuře
Pro děti z prvního stupně a družiny ZŠ jsme připravili povídání o krásách jara,
které jsme zpestřili jarními písničkami skupiny Hradišťan.
Pro třetí třídu bylo připraveno povídání o místních pověstech. Děti k tomuto
tématu ve škole namalovaly obrázky a v knihovně jsme z nich měli malou
výstavku.
Vyhodnocení krajského kola literární a výtvarné soutěže na téma
„Jakou barvu má náš svět“ v Pardubicích
V úterý 11. 5. 2010 proběhlo v
Pardubicích setkání a vyhodnocení
regionálního kola projektu KDK
SKIP Kde končí svět? 2009/2010.
Akce se zúčastnilo 60 dětí a přes 20
knihovnic. Mezi hosty jsme přivítali
spisovatelku Petru Braunovou a
předsedkyni KDK SKIP Lenku
Antošovou -Václavíkovou.
Mediálním partnerem se stal Český
rozhlas Pardubice a tento projekt byl
realizován s finanční podporou MK
ČR a SKIP ČR.
Děti nejdříve čekala procházka
kolem Labe a seznámení se s historií
města Pardubic. Pak následovala
krásná plavba parníkem po Labi. V
Krajské knihovně v Pardubicích nás
přivítal dětský pěvecký sbor
Zpěváčci. Po prohlídce knihovny a
výstavy výtvarných prací byly rozdány ceny a vyhodnoceno regionální kolo
projektu. Městská knihovna Náchod měla připraveno maňáskové představení,
které se všem moc líbilo.
Závěr našeho setkání patřil Petře Braunové a její nové knize Ema a kouzelná
kniha, kterou si můžete v naší knihovně zapůjčit.
Naši knihovnu reprezentovali výherci místního kola. Za literární oblast Iva
Brátová, Jiří Brát a Petr Šulc, za výtvarnou oblast Lukáš Pavel a Nikola
Frýbová. V krajském kole dosáhl velmi pěkného výsledku Jiří Brát, který

- 12 -

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

se umístil na třetím místě v kategorii 10-12 let se svojí literární prací.
Blahopřejeme!!!
Pasování čtenářů
Dne 11. června se naše knihovna na chvíli
proměnila v Písmenkové království a její
veličenstvo král Abecedník I. s písmenkovou
vílou slavnostně pasovali děti z první třídy na
čtenáře knihovny. Prvňáčci obdrželi své první
čtenářské průkazky, které je opravňují
k půjčování literatury po celý rok zdarma. U této
příležitosti všechny děti obdržely knihu, která je
určena jen jim. Vznikla v rámci projektu „Už
jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“, do kterého
se naše knihovna zapojila. Letos ji napsal Jiří
Kaloun, ilustroval Jiří Fixl a jmenuje se Legrační
dům. Cílem projektu je podpořit zájem o četbu u
dětí a vytvořit základ pro pravidelný návyk
k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro
úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pozdější
uplatnění v životě. Všechny dovednosti, které získá žák v prvním roce školní
docházky, jsou pro jeho další život do jisté míry limitující, četba má však mezi
nimi mimořádný význam, protože od zběhlosti v četbě s porozuměním se odvíjí
úspěšnost v ostatních dovednostech. Projekt chce podchytit zájem nejmenších
žáků o četbu tím, že jim dospělí, kteří jim četbu ve výuce zprostředkují tzn.
učitelé a knihovníci dají najevo, že úspěšným zvládnutím čtení dosáhli něčeho
opravdu mimořádného, za co si zaslouží uznání i odměnu nejen ve formě
jedničky na vysvědčení.

Přáli bychom si, aby se
malí čtenáři do knihovny
rádi vraceli a využívali její
služby.
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Literární program pro mateřské školky sdružení „SULIHARA“
Vyprávění o dětství sourozenců
Čapkových – Helence, Pepíkovi a
Karlíkovi, připravila naše knihovna pro
90 dětí z mateřských školek Suchovršice,
Libňatov, Havlovice, Radeč (sdružení
vesnických školek SULIHARA).
Program byl zpestřen malým loutkovým
představením pohádky Josefa Čapka: Jak
pejsek s kočičkou pekli dort. Akce se
konala v kulturním sále v Libňatově a
navazovala na celoroční projekt, který
probíhal v těchto školkách. S mateřskou
školkou v Libňatově už několik roků
spolupracujeme a děláme pro děti besedy
o literatuře.
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Setkání dětských čtenářů v Městské knihovně Hronov
Každoročně se setkávají
zástupci dětských čtenářů ze
spolupracujících městských
knihoven (Náchod, Hronov,
Červený Kostelec, Police nad
Metují, Rtyně v P., Nové
Město nad Metují) ve vybrané
knihovně, kde je pro děti
připraven celodenní zábavný
program. Letos se setkání
konalo v nově rekonstruované
knihovně Hronov.
Naší knihovnu reprezentovali: Petr Pastrněk, Matěj Zima, Jitka Křišťáková.
„Rtyňský expres“
V červnu jsme
ukončili celoroční
literární soutěž pro
žáky 1. stupně ZŠ
„Rtyňský
expres“. Každý
týden na děti
čekaly v knihovně
otázky zaměřené
na pohádky.
Správné odpovědi
si zapisovaly do
hrací karty. Na tak
systematickou
práci někteří
soutěžící nebyli
připraveni a v polovině soutěže rezignovali. Přesto pro všechny soutěžící
knihovna připravila na středu 23. 6. odpoledne se soutěžemi a opékáním buřtů.
Všichni účastníci odcházeli domů s pamětním listem a drobnými odměnami.
Společně strávené chvíle se nám vydařily. Děti, které splnily všechny úkoly
soutěže, jely za odměnu ještě na setkání dětských čtenářů, které letos pořádala
městská knihovna v Hronově.
Celkem se do soutěže zapojilo 27dětí.
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SOUTĚŽ PRO VŠECHNY CESTOVATELE (neomezená věkem)
ZA POZNÁNÍM KOLEM SVĚTA
Prázdniny, to je ta nejlepší doba na výlety! Kdo se chtěl zapojit do soutěže,
mohl posílat do knihovny pohledy z výprav za poznáním.
Pohledy mohli soutěžící také jenom střádat a psát si na ně svoje postřehy a po
prázdninách je odnést osobně, popřípadě hodit do poštovní schránky u dveří
knihovny.
Uzávěrka soutěže byla 17. září 2010.
Nakonec ze všech pohledů paní knihovnice vybrala:
1.
ten, na kterém bylo podepsaných nejvíce lidí (to soutěžící zařídili,
když byli na táboře, pohled musel mít běžnou velikost a podpisy
nesměly zakrýt místo pro adresu)
2.
ten, na kterém byl nejzajímavější vzkaz (to když byli u babičky a měli
čas přemýšlet)
3.
ten, který přišel z nejvzdálenějšího místa (to když objevovali svět)
Odměna byla sladká!
Každý z pohledů si mohli prohlédnout všichni návštěvníci knihovny
začátkem října, kdy byla uspořádaná výstava.
Soutěže se zúčastnili:
Patrik Mazač
Libor Mráz
Štěpánka Císařová
Péťa Pastrněk
Malování knihovny
V měsíci srpnu jsme vymalovali půjčovnu pro dospělé čtenáře. Věříme, že čisté
prostředí naší knihovny přispěje ke spokojenosti všech uživatelů, kteří nás
navštěvují. Naším cílem je, aby se u nás všichni cítili dobře.
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Během prázdnin jsme pro Vás připravili pomůcku pro vyhledání krásné
literatury. Označili jsme nejvíce vyhledávanou literaturu barevnými
piktogramy. Ty budou sloužit k vaší lepší orientaci v nabídce knih na regálech
knihovny. Nyní se setkáte s těmito piktogramy, které označují:
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Začátkem září probíhala akce „Balíme školní učebnice“, kterou využilo 36 dětí.
Balili jsme nestandardní formáty knih, na které děti nemohly sehnat obaly.
Zabaleno bylo přes 100 učebnic.
V polovině září jsme pokračovali v cyklu přednášek PhDr. Zdeňky Rejtharové
z psychologické poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Náchod
tentokrát na téma: „Jak spolu dokážou vycházet muž a žena aneb Úskalí
partnerského soužití“. Zajímavé téma bohužel nepřilákalo posluchače a tak
jsme se rozhodli, že přednášky prozatím ukončíme.
Týden knihoven 2010 s mottem „Knihovna pro všechny“
ve dnech 4. - 8. 10. 2010
Druhý říjnový týden v České republice patřil již čtrnáctým rokem
knihovnám a jejich návštěvníkům. V centru zájmu knihoven byli především
jejich uživatelé, a to všechny cílové skupiny, od batolat až po seniory. Tomu
napovídá i výstižné letošní motto "Knihovna pro všechny". Smyslem této
celostátní knihovnické akce bylo upozornit na význam knihoven, seznámit
zájemce s tím, co lze v dnešní době v knihovně najít a jaké služby mohou
využívat a hlavně připomenout, že čtení knih je opravdu skvělá záliba.
Městská knihovna ve Rtyni v P. se Týdne knihoven pravidelně účastní a i pro
tento rok si připravila zajímavé akce pro své čtenáře i nejširší veřejnost.
Akce pro dospělé čtenáře:
V pondělí 4. 10. 2010
proběhlo přátelské setkání
čtenářů – seniorů. Pozvali
jsme je na přednášku o životě
a díle Heleny Čapkové
„Osudu navzdory“ Mgr.
Aleše Fetterse, pedagoga a
uznávaného literárního
historika a publicisty. Sešlo
se celkem 25 posluchačů.
Příjemnou atmosféru
podpořilo i malé občerstvení.
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V úterý 5. 10. 2010 jsme pozvali maminky a děti z mateřského centra na
první setkání v naší knihovně. Přišly s různě starými dětmi. Povídali jsme si o
knížkách a příbězích v nich. Děti spontánně odpovídaly na otázky a všichni jsme
se těšili z jejich zájmu. Rádi bychom navázali hlubší spolupráci s maminkami,
kterým bychom rádi
pravidelně nabízeli
novou literaturu. Malým
dětem – např. leporela,
maminkám knížky o
výchově nebo výživě
dětí. Pěknou pohádkou
o prasátkách jsme
završili naše setkávání.
Věříme, že jsme se
nesetkali naposledy.
Nabízíme maminkám
zpestření aktivit s dětmi
i do budoucna.

Akce pro děti:
Celý Týden knihoven
patřil samozřejmě i
dětským čtenářům.
Každý den pro ně byly
připravené literární
soutěže a kvízy na
téma „Pohádkové
ladění“, které jsme
pravidelně obměňovali.
Celkem přišlo soutěžit
108 dětí. Během
půjčování si každý
dětský čtenář mohl
vybarvit záložku do
knihy. Vzory v podobě
žirafy, hrocha, slona, hlemýždě byly na stolku připravené s pastelkami k použití.
Dětem se i tato aktivita velmi líbila.
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Ve středu 6. 10. 2010 jsme nabídli dětem výtvarnou dílnu „Veselé podzimní
figurky“. Děti za odborného
dohledu vyráběly zapichovátka
do květináčů v podobě draka.
Kdo byl trpělivý, mohl si
vyrobit další ozdoby do
květináčů z přírodních
materiálů. O dílnu měly zájem
i maminky s malými dětmi,
což nás velmi potěšilo.
Maminčina pomoc mnohdy
byla nutná, ale maminky si
s tím poradily a děti si domů
odnášely zdařilá díla.

Pro všechny věkové kategorie:
Prodej vyřazených knih za 3,- Kč/ks a vyřazených časopisů za
1,- Kč/ks
Přihlašování nových čtenářů zdarma
Amnestie dlužníků
Knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší se poprvé zapojila
do projektu „Škola naruby“, který organizuje Klub
dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ve spolupráci s knihovnami. Jejím
smyslem je podpora dětského čtenářství a svým
konceptem je zaměřen na čtení v rodině. Provedené
čtenářské výzkumy doma i v zahraničí ukazují, že
největší význam pro rozvoj dětského čtenářství má
právě rodina. Akcí chceme oslovit nejen děti, ale
hlavně jejich rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří
mají smysl pro humor a jsou ochotni věnovat dětem
svůj čas. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že děti si
velice rády hrají na školu a připravili jsme pro ně
deníčky. Do nich musí rodiče, sourozenci, prarodiče nebo jiné dospělí zapisovat,
co svému dítěti četli a jak dlouho. A dítě jim podepíše, že je to pravda. Své
zážitky z četby má možnost vyjádřit formou obrázku nebo textu na volných
stránkách deníčku, nezapomněli jsme ani na pochvaly nebo poznámky.
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Projekt jsme rozjeli v měsíci listopadu s dětmi druhé třídy ZŠ. Nejprve jsme
s nimi pobesedovali nad novými knihami z edic např. První nebo Druhé čtení.
Děti si dle doporučení některé tituly půjčily domů. Zároveň s tím si odnesly
domů i čtenářské deníčky s krátkým vysvětlujícím dopisem pro rodiče.
Plánovali jsme pravidelná setkávání s dětmi a hovořili o prvních zkušenostech
se společným čtením v rodině.
Rodiče tuto iniciativu podpořili.

Jak vyhledávat v on-line katalogu knihovny se učili žáci 5. třídy na
pravidelné lekci informační výchovy v naší knihovně.
Informační lekce „Jak se vaří
knížka“
Pro žáky 1. – 5. třídy ZŠ Batňovice
jsme připravili lekci o vzniku knihy
pod názvem „Jak se vaří knížka“.
Děti se hravou formou seznámily
s profesí spisovatele, ilustrátora,
nakladatele, redaktora, korektora. Měly
možnost vidět vše, co se děje
v tiskárně, kde knihy dostávají
konečnou podobu. Bohatý ilustrační
materiál přispěl k představě, jak celý
proces probíhá.
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Přednášky k 200. výročí narození K. H. Máchy
Koncem listopadu probíhaly
v knihovně přednášky o životě a
díle K. H. Máchy pro žáky 2.
stupně ZŠ. Naším cílem bylo,
abychom K. H. Máchu představili
nejen jako romantického básníka,
ale také jako vášnivého cestovatele.
Přednášku slyšelo 84 dětí.

„Den pro dětskou knihu“ je název
celostátní akce, která chce
propagovat nové dětské knížky. My
jsme oslavili tento den ve čtvrtek 18.
11. 2010 literárními soutěžemi pro
dětské čtenáře a v pátek 19. 11.
2010 jsme besedovali s žáky 1.
stupně ZŠ a spisovatelkou Simonou
Wágnerovou o cestě na Špicberky.
Z tohoto putování vznikla krásná
knížka, neobyčejný dětský cestopis z
ledové říše na severu Evropy.
Autorka zde kombinuje reálný příběh z expedice na Špicberky s pohádkovým
vyprávěním jedné lední medvědice a jejích neposedných dětí. Poutavé vyprávění
o kráse přírody, lásce a porozumění provází množství fotografií a jemných
hravých ilustrací.
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V prosinci probíhaly besedy o vánočních zvycích u nás i v Evropě pro první a
druhé třídy. Jak prožíval vánoce známý ilustrátor dětských knížek Josef
Lada zjistily děti ze čtvrtých a pátých tříd ZŠ.
Na začátek prosince jsme připravili vánoční tvůrčí dílnu, na které jsme učili
děti vyrábět vánoční svícny a ozdoby.

Celostátní a regionální akce
Rtyňská knihovna je zapojena v celostátních knihovnických spolcích a
sdruženích. 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, což kromě práce navíc umožňuje rychlý přístup k novým informacím a
možnost výměny zkušeností. Během posledního desetiletí dochází vzhledem
k rozvoji informačních technologií ke změnám knihovnické práce a každé
setkání přináší nové náměty a pracovní impulsy.
Knihovnice se zúčastnily semináře Povídám, povídám pohádku v Hradci
Králové, Fuindraising v Praze, Máchovského sympozia v Doksech, Setkání
s loutkou v Chrudimi. Naše knihovna se pravidelně účastní celostátních
knihovnických aktivit – Březen měsíc knihy, Noc a Andersenem, Pasování
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čtenářů, Týden knihoven, soutěž dětských oddělení „Kamarádka knihovna“,
Den pro dětskou knihu.
Publikační činnost:
V každém 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 snažíme prezentovat v Krkonošském deníku,
v knihovnicko-informačním zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás.
Soupis článků o naší knihovně:
V knihovně otevřeli novou putovní výstavu
In: Krkonošský deník - Roč. 19, č. 27 (2. 2. 2010), s. 3
Jednou ze tří Rytířek krásného slova se stala Anna Vaňková
In: Krkonošský deník – Roč. 19, č. 111 (11. 5. 2010), s. 3
Noc s Andersenem strávily i děti ve Rtyni
In: Krkonošský deník – Roč. 19, č. 77 (1. 4. 2010), s. 3
Pátek patřil Noci s Andersenem
In: Krkonošský deník – Roč. 19, č. 74 (29. 3. 2010), s. 1, 3.
Knihovna si razí cestu k nejmenším
In: Krkonošský deník – Roč. 19, č. 143 (21. 6. 2010), s. 3
Začal Týden knihoven, který nabídne zajímavé aktivity
In: Krkonošský deník – Roč. 19, č. 231 (5. 10. 2010), s. 3.
Z knihovny až na Špicberky
In: Krkonošský deník – Roč. 19, č. 284 (8. 12. 2010), s. 3.
Čtěte dětem třeba ve škole naruby
In: Krkonošský deník – Roč. 19, č. 271 (23. 11. 2010), s. 3.
Regionální volební valná hromada SKIP
In: U nás – Roč. 20, č. 1 (2010), s. 28-29
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Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Ekonomické ukazatele
Zaměstnanci:
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2010 celkem 3
zaměstnance s celkovým pracovním úvazkem 2,1.
Patří mezi ně:
Jana Sehnalová – vedoucí knihovny (1 úv.)
Naděžda Hurdálková – knihovnice a zároveň zástupce vedoucí (1 úv.)
Mirka Janků – knihovnice (0,1 úv.)
Hospodaření knihovny:
V roce 2010 hospodařila knihovna s rozpočtem 1 342 000 Kč. Příjmy
z hlavní činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) činily
52 642 Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny z poplatků od čtenářů a uživatelů. 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 služby knihovny (reprografické služby, tisk dokumentů a vstupné
na vzdělávací akce).
Náklady na provoz knihovny činily 1 342 000 Kč. Z toho 203 476 Kč
bylo použito na nákup knih a časopisů, 65 000 Kč na spotřebované energie,
7 000 Kč na opravy a udržování, 13 100 Kč na cestovné, 24 000 Kč na telefony
a provoz internetu, 4 500 Kč na poštovné, 48 000 Kč na účetní práce, 26 900 Kč
na ostatní služby (správa sítě knihovny a pod.). Mzdové náklady činily
569 868 Kč, zákonné sociální pojištění 189 883 Kč, FKSP 11 397 Kč.
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