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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 č. 440.
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 jsme začali s automatizací knihovnického procesu. Od roku
1999 je knihovna plně automatizována a v současné době má k dispozici 7
počítačů pro veřejnost s přístupem na internet. Používáme knihovnický systém
Clavius, který nám dodala firma Lanius Tábor.
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:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

9 – 12 hodin
9 – 12 hodin
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12 – 16 hodin
13 - 18 hodin
12 – 16 hodin
13 – 17 hodin
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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 528 čtenářů, což je 17,61 % z počtu obyvatel. Celostátní
průměr je pouze 16,17 %. Čtenářů do 15 let je 172 – tj. 40,57 % obsluhované
populace mládeže do 15 let. Celkem knihovnu navštívilo 9 335 uživatelů.
Webové stránky knihovny shlédlo 2 943 zájemců. Internet v knihovně využilo
1 067 návštěvníků a je o něj stálý zájem. Na kulturní akce, které pořádala
knihovna, přišlo 706 návštěvníků a na vzdělávací akce 601 zájemců. Celkem
jsme uspořádali 38 kulturních a 27 vzdělávacích akcí. Snažíme se nabízet
zajímavá témata, která by oslovila nejen školní mládež, ale i veřejnost.
Výpůjčky:
Celkem bylo půjčeno 47 341 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si
dospělí čtenáři půjčili 25 737 dokumentů (6 643 naučná literatura a 19 094
krásná literatura). Děti si vypůjčily celkem 9 067 publikací (1 555 naučná
literatura a 7 512 beletrie). Velký podíl na počtu výpůjček mají i časopisy,
kterých se u nás půjčilo 12 537 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 54
žádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno všech 53 požadavků.
Naše knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 74 zájemců z jiných
knihoven.
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Výpůjčky literatury

7 512; 22%

6 643; 19%

naučná literatura pro
dospělé čtenáře
krásná literatura pro
dospělé čtenáře

1 555; 4%

naučná literatura pro
děti
beletrie pro děti
19 094; 55%

Nejžádanější tituly knih v roce 2011
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
Mariano, Francesca: Sny ukryté v závoji
Meyer, Stephenie: Hostitel
Dreyer, Eileen: Kdo je na řadě
Monyová, Simona: Poslední extáze
Nesvadbová, Barbara: Brusinky
Tyl, Josef Kajetán: Strakonický dudák aneb Hody
Ali, Nojoud: Dětská nevěsta
Cameron, Melissa: Muž se stříbrnýma očima
Cubeca, Karel: Ve spárech osudu
Hemingway, Ernest: Fiesta. Stařec a moře

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

Pořadí nejžádanějších titulů krásné literatury pro dospělé čtenáře začíná
ovlivňovat zájem studentů o povinnou literaturu, kterou musí přečíst k maturitě.

-4-

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Oddělení pro dospělé čtenáře
- naučná literatura
Bestajovský, Martin: Lidové obyčeje a nápady pro
Hladký, Jakub: Zlata Adamovská
Brdička, Jan: Radoslav Brzobohatý
Fedorovski, Vladimir: Carevny širé Rusi
Horní Polabí
Bauer, Jan: České princezny na
Braunová, Petra: Kamila Moučková
Junek, Václav: Osudy českých zrádců
Vlasák, Jan: V Albánii nejsou lvi
Vítek, Jan: Východní Čechy a okolí

(16)
(11)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
Drake, Ernest: Drakologie
Holler, Renée: Co víme o rytířích
Poláček, Karel: Bylo nás pět
Křemílek
Blyton, Enid: Tajemství strašidelné věže
Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub tygrů 3.díl
Chesterfield, Sadie: Horseland. Otázka drezury
Hauenschild, Lydia: Středověk
Mac Allister, Hayden: Modrý a žlutý vláček
Shan, Darren: Lord Lítost. Demonata 1.díl

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

Oddělení pro dětské čtenáře
- naučná literatura
Čarodějologie
Kamarýt, Antonín: Opakujeme si matematiku
Vondruška, Vlastimil: Život ve staletích
Pupala, Dušan: Dopraváček
Seidel, Stefan: Všechno, co létá, jezdí a pluje
Krolupperová, Daniela: Drak je lepší pozdravit, aneb,
Majewska, Barbara: Dinosauři
Sójka, Anna: Počítáme do deseti
Lov divoké zvěře
Beaumont, Émillie: Obrázky povolání

(12)
(10)
(10)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
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Fond:
Knihovní fond činí 21 698 dokumentů. V roce 2011 bylo nakoupeno
celkem 944 svazků v hodnotě 212 238 Kč. Práce s fondem je časově velmi
náročná. Nejprve se jedná o výběr 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:
KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
8.díl, V-Ž (990,00 Kč)
FUČÍKOVÁ, Renáta: Historie Evropy: obrazové putování (749,00 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
Svět obrazem
Květy
Svět ženy
Vlasta
Tina
Praktická žena
Receptář
Rodným krajem
Krkonoše
Zahrádkář
Domov

Dům a zahrada
Můj dům
Home
Chatař,
chalupář
Burda
Sandra
Pěkné bydlení
Betynka
Maminka
Creative amos
Dekor
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Diana baby
Naše rodina
Lidé a země
Computer
Turista
Cykloturistika
Cestopisy
21. století
Země světa
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Akce pro veřejnost
Bylo uspořádáno 65 akcí, kterých se dohromady zúčastnilo 1 307
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 …
Výběr některých akcí, které knihovna v jednotlivých měsících pořádala:
Měsíc leden
„BONÝSEK V KNIHOVNĚ“
V lednu jsme se sešli již po druhé s maminkami na mateřské
dovolené, které navštívily naší knihovnu se svými malými dětmi.
Seznámili jsme je se vším, co jim knihovna může nabídnout.
Zajímala je zejména literatura o výchově a výživě malých dětí.
S dětmi jsme vyzkoušeli různé zábavné říkanky s pohybovými
aktivitami. Setkání bylo příjemné a věříme, že nebylo poslední.
Rádi přivítáme mezi sebou i ostatní maminky, které o této
možnosti nevědí.
Během měsíce ledna probíhaly knihovnické
lekce pro žáky druhého stupně základní školy
na téma: „Třídění literatury a její
vyhledávání“. Děti se seznámily s rozdělením
literatury a jejím uspořádáním v naší
knihovně. Pak následovalo seznámení s online katalogem, který obsahuje elektronické
záznamy všech knih, které knihovna vlastní.
Na praktických příkladech jsme jim ukázali,
jak a kde potřebnou knihu vyhledat. Věříme, že tato lekce pomůže dětem k lepší
orientaci v naší knihovně.
Měsíc únor
V únoru jsme připravili pro žáky šesté a sedmé třídy ZŠ besedy o pověstech.
Děti se seznámily se třemi regionálními pověstmi Václava Horyny z knížky
Perly mezi kamením. Vybrali jsme pověsti „Trut a saň“ – o vzniku Trutnova,
„Most proti Tatarům“ o statečných úpických lidech a „Červenokostelečtí hadaři“
o vzniku tohoto úsloví. Děti si prohlídly i další pověsti – např. Aloise Jiráska,
Martiny Drijverové, Zdeňka Adly, Heleny Lisické, Evy Koudelkové a dalších.
Na konci února jsme se sešli s dětmi z mateřské školky, abychom si vyprávěli
pohádky. Klasické i moderní, známé i méně známé pohádky čekaly na
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nedočkavé děti v naší knihovně. Formou hry jsme děti vyzkoušeli, zda pohádky
znají. Věříme, že u nás strávili příjemné dopoledne.
V tomto měsíci nás také navštívily děti z družiny. Téma našeho setkání bylo
„Jaro ťuká na vrátka“.
Měsíc březen
Tento měsíc byl v naší knihovně ve znamení celostátní akce „Březen měsíc
čtenářů“. V centru našeho zájmu byl ČTENÁŘ a čtení. Zajímali jsme se o
aktivní uživatele knihovny i ty, kteří v knihovně nikdy nebyli. Připravili jsme
tyto aktivity:
Čtenář roku 2010
Dětským čtenářem roku 2010 se stala Klára
Hejnová, žákyně 4. třídy základní školy. V roce
2010 si půjčila 193 titulů.
Mezi dospělými čtenáři získala prvenství paní
Vlasta Hájková, která si celkem půjčila 705
titulů. Mezi její oblíbenou četbu patří lékařské
příběhy a romány pro ženy. Oblíbila si drobná
sešitová vydání, která jsou šikovná do ruky.
Oběma čtenářkám blahopřejeme!
Cílem této akce je posilovat společenský význam
a prestiž četby KNIH a ocenit ty, kteří služby
knihoven nejvíce využívají.
A kdo bude ČTENÁŘEM ROKU 2012?. To vše
záleží jen na vás, milí čtenáři … Důležité je, kolik knih z našeho fondu
přečtete během tohoto roku. Těšíme se na vás!
Beseda s ing. Milošem Hurdálkem o cestě na Nový Zéland
Tento jarní den, pondělí 14. 3.
2011, byl ve znamení návštěvy
země na jižní polokouli, země Pána
prstenů, země s nevšední přírodou,
země, kterou by asi každý z nás
chtěl alespoň jednou navštívit. Řeč
je o Novém Zélandu. Do knihovny
zavítal pan ing. Miloš Hurdálek, aby
se podělil o své osobní zážitky a
dojmy z cest po obou ostrovech.
Strávil tam dva měsíce, které procestoval a část prošel pěšky. Divokou
přírodu, romantické soutěsky, kouzelné přírodní parky ukázal na
nádherných fotografiích. Poutavé vyprávění nadchlo všechny posluchače.
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Jarní prázdniny v knihovně
Již potřetí jsme nabídli dětem prostory
naší knihovny o jarních prázdninách.
Mohly se každý den zapojit do
znalostních literárních soutěží a kvízů.
Soutěžilo 49 dětí, které si odnášely
drobné odměny za svoji aktivitu.
Návštěva knihovny může být zajímavá
nejen pro čtenáře, ale i pro děti, které si
chtějí vyrobit originální dárek. O tom
se přesvědčily děti o jarních prázdninách, kdy jsme pro ně připravili
výtvarnou dílnu „Jaro ťuká na vrátka“. Pod odborným vedením vyrábělo
28 dětí žluté sluníčko - zapichovátko do květináče a kolíček s beruškou.
Věříme, že společně s dětmi jsme důstojně přivítali jaro.
Beseda se známým ilustrátorem dětských knížek Jiřím Fixlem
Ve středu 23. 3. 2011 jsme pro děti z
prvních až pátých tříd připravili setkání
s ilustrátorem dětských knížek Jiřím
Fixlem, jehož obrázky loňští prvňáčci
dobře znají z knížky Legrační dům,
kterou získali v rámci projektu „Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Pan Fixl
dětem vyprávěl o své práci, o tom, jak
vznikají knížky a jak se do nich
dostanou obrázky a představil jim
několik nových knížek. Věříme, že osobní setkání s ilustrátorem, bylo pro
děti zážitkem.
Měsíc duben
Noc s Andersenem 2011
Již jedenáctou Noc s Andersenem
prožilo 1. 4. – 2. 4. 2011 20 děti ze
třetích a čtvrtých tříd ZŠ v Městské
knihovně Rtyně v Podkrkonoší.
Pohádková noc byla zaměřena na
českého pohádkáře Václava Čtvrtka,
který by se letos 4. dubna dožil 100
let narození. Děti se seznamovaly
s jeho pohádkami formou her,
soutěží, kvízů a veselých písniček.
Vodníci Česílko a Volšoveček
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přivítali děti u místního rybníka Žabárna, kde pro ně měli připravené vodnické
úkoly. Děti lovily papírové rybky a tajně trhaly vodnické pentličky. Za splněné
úkoly dostávaly „rumcajsí žaludy“. Kdo jich získal nejvíc, vyhrál. Cestou za
vodníky děti plnily úkoly. Z kousků čtvrtek, na kterých byly napsané úkoly,
nakonec děti skládaly obrázek. Takže moc stály o to, aby jim ani jedna kartička
nechyběla. Po návratu do knihovny pokračoval bohatý program.
Nocování bylo jako vždy náročné, protože pohádkovou noc si děti chtějí užít do
pozdních nočních hodin. Jistě mnozí z nich museli v sobotu dospávat spánkový
deficit. Ale to už k Noci s Andersenem patří!
Děti pamatovaly i na dětský hospic v Malejovicích, kam jsme poslali 562 Kč.
Vyhlášení ankety SUK v Památníku národního písemnictví v Praze
Ve středu 13. 4. 2011
navštívilo 6 dětí, zástupců
naší knihovny, Památník
národního písemnictví
v Praze. Zúčastnili jsme se
tam vyhlášení ankety SUK o
nejkrásnější dětskou knihu
loňského roku. Nejúspěšnější
knihou byla Ema a její
kouzelná kniha od Petry
Braunové. Děti se tady
setkaly s významnými
dětskými spisovateli a
ilustrátory. Měly možnost se
s nimi osobně poznat a získat autogramy. Po vyhlášení výsledků jsme si
prohlédli Prahu. Navštívili jsme Bludiště, prošli Nerudovou ulicí na Karlův
most, Staroměstské a Václavské náměstí. Počasí nám moc nepřálo, ale zážitky
z jarní Prahy jsme si přesto odvezli.
Ve čtvrtek 14. 4. 2011 se konala
v naší knihovně „Velikonoční
tvůrčí dílna“ pro děti. Děti se
mohly vyrobit velikonočního
zajíčka a jarní narcisku z papíru.
Malé i větší děti se snažily ze všech
sil, aby jejich zajíček nebo kytička
byly nejlepší. Výtvarné dílny v naší
knihovně mají už tradici.
Každoročně je pořádáme k oslavě
významných svátků jako jsou
vánoce nebo velikonoce. Během
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roku pak dle momentálního nápadu a inspirace. Děti je rády navštěvují.
Naším cílem je, aby se naučily chodit do knihovny a knihovna jim nabízela
atraktivní aktivity, které povedou k četbě dobrých knih.
Měsíc květen
Pro žáky 5. třídy ZŠ jsme připravili besedu o vzniku knihy „Jak se vaří
knížka“. Děti hravou formou poznaly práci spisovatele, ilustrátora, redaktora,
korektora, nakladatele. Seznámily se s profesemi, které stojí u vzniku nové
knihy. Předvedli jsme si postup práce v tiskárně. Na obrázku děti viděly moderní
tiskařské stroje. Poznali jsme nové pojmy: film, osvitka, forma, vývěska, vazba
knihy…
Znalostní soutěž "My všichni jsme Východočeši"
Tři žákyně ze 7. třídy ZŠ reprezentovaly naši knihovnu
koncem května ve znalostní soutěži "My všichni jsme
Východočeši", kterou vyhlásil Klub dětských knihoven
SKIP Východočeského kraje. Bára Majerová, Patricie
Špeldová a Petra Vyhlídková jely na soutěžní klání, které
se konalo v Rokytnici v Orlických horách. Děvčata se
musela seznámit s dvaceti městy našeho a Pardubického
kraje. Zejména s jejich historií, zajímavými osobnostmi,
architekturou a samozřejmě i současností. V samotné
soutěži si dívky losovaly otázky, na které se snažily
správně odpovědět. Mezi velkou konkurencí z 15 měst se neztratily. V soutěži
ztratily jen dva body. Zajímavé byly prezentace měst, které si jednotliví
soutěžící navečer připravili. Dva dny, které jsme společně prožili, byli
nabyté zajímavým programem. Soutěž se koná jednou za dva roky a věříme, že i
příště se najdou šikovní soutěžící, kteří budou reprezentovat naši knihovnu.
Děvčatům děkujeme za výbornou prezentaci naší knihovny!
Měsíc červen
Setkání dětských čtenářů v Městské knihovně Náchod
Ve středu 1. 6. 2011 se konalo
setkání dětských čtenářů v knihovně
Náchod. Naši knihovnu zastupovali:
Petra Ryšavá, Karolína Lapáčková,
Ondřej Špelda, Jakub Klusáček,
Klára Hejnová. Pro děti byla
připravená soutěž, ve které měly
ukázat svoje orientační schopnosti a
dovednost získat potřebné informace.
V knihovně obdržely plánek náměstí
s vyznačenými body, o kterých měly
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zjistit potřebné informace. V samotné knihovně pak odpovídaly na soutěžní kvíz
o Václavu Čtvrtkovi a jeho pohádkách. Nejvíc bodů ze soutěží získal nejmladší
zástupce naší knihovny Jakub Klusáček, kterému blahopřejeme. I ostatní děti si
vedly dobře. Po soutěžích jsme všichni společně šli na zámek. Viděli jsme
výstavu panenek, které jsou v současné době v zámecké expozici. Dobrá
zmrzlina ukončila naše setkání.
Výsledky soutěže "Kamarádka knihovna"
Dne 1. 6. 2011 vyhlásila odborná komise nejlepší veřejnou knihovnu pro děti.
Od září do listopadu 2010 dostaly děti možnost zahrát si na učitele a vyplnit
vysvědčení knihovně ve svém městě v rámci soutěže Kamarádka knihovna. Do
projektu se zapojilo sto knihoven a děti jim vytavily více než 17 000 vysvědčení.
Vítězné první místo si vybojovala Městská knihovna v Chrudimi, která získala
hlavní cenu, bibliobox Herbie od firmy 3M.
Naše knihovna se ve velké konkurenci umístila na 11 místě.
Kamarádka knihovna je soutěž, které se může zúčastnit oddělení pro děti obecní
nebo městské knihovny. Hlavním soutěžním kritériem je spokojenost dětí s
knihovnou. Dále se hodnotí např. týdenní provozní doba knihovny pro děti nebo
procento registrovaných dětských čtenářů. Z celkového počtu více než 100
knihoven bylo vybráno 30 nejlepších, které postoupily do užšího výběru s
kritériem kvality webové stránky pro děti.
Pasování čtenářů
Dvacetsedm dětí z prvních tříd ZŠ pasoval Král
Abecedník I. za čtenáře knihovny. Aktivně mu při
tom pomáhala Písmenková víla s babičkou, které
ověřily, zda se děti naučily všechna písmenka
abecedy a umí číst. Tuto dovednost chce knihovna
v dětech prohlubovat a dále zdokonalovat a proto
jim umožní, půjčovat si knihy celý rok zdarma.
Kromě průkazky do knihovny, odznaku „Už jsem
čtenář“, pamětního listu od ilustrátora Jiřího Fixla,
děti obdržely na památku knížku „Zmizelá škola“,
kterou napsala Daniela Krolupperová a ilustrovala
Eva Sýkorová-Pekárková. Knihovna ji získala díky
projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“
Ústavu pro informace ve vzdělávání - divize Národní pedagogické knihovny
Komenského Praha. Již třetím rokem se do tohoto projektu zapojujeme a
podporujeme čtenářskou gramotnost začínajících čtenářů. S dětmi jsme se
domluvili, že přes prázdniny se budou snažit knihu přečíst. V září se sejdeme
v knihovně a budeme si o zážitcích z četby povídat. Věříme, že rodiče podpoří
své děti v četbě jmenované knížky.
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Měsíc červenec - srpen
Během prvních čtrnácti dnů července jsme provedli revizi knihovního fondu.
Zkontrolovali jsme 21 750 knihovních jednotek. Výsledky nás nepotěšily.
Pohřešujeme 35 svazků dětské literatury a 102 svazků dospělé literatury. Mrzí
nás, že mezi pohřešovanými knihami jsou tři knihy o orchidejích, které jsme na
jaře doplnili do fondu. Nechce se nám věřit, že do naší knihovny chodí čtenáři
s úmyslem si něco tajně odnést. Bohužel na to doplácí ti, kteří dodržují pravidla
půjčování. Věříme ale, že poctivých čtenářů má knihovna převážnou většinu. Při
revizi se současně prováděla i aktualizace fondu (vyřazování zastaralé beletrie,
naučné literatury, poezie a fondu detektivek). Vyřazené knihy si můžete
prohlédnout a popřípadě koupit v naší knihovně během půjčování za cenu 1 ks
3,- Kč.
Měsíc září
Prvních čtrnáct dnů v září jsme nabízeli aktivitu „balíme školní učebnice“.
Využili ji zejména děti ze základní školy a jejich rodiče, kteří nemohli sehnat
obaly na některé učebnice. Balili jsme do fólie, kterou běžně používáme na
balení knihy. Celkem jsme zabalili cca 90 knih.

Dobří čtenáři z řad dětí se zúčastnili
„Setkání dětských čtenářů regionu
Jestřebí hory“, které pořádala MěK
Úpice. Po celý den byly pro děti
připraveny zajímavé hry a soutěžní
klání.

Měsíc říjen
Měsíc říjen se nesl ve znamení celostátní akce Týden knihoven s mottem
„15. kraj České republiky – kraj knihoven“. Naše knihovna připravila
aktivity pro všechny věkové kategorie uživatelů i veřejnost.
1. 10. 2011 navštívili naši knihovnu knihovníci z okresu Náchod. Živě se
zajímali o všechny aktivity, které naše knihovna dělá. Svými radami,
zkušenostmi, nápady jsme chtěli přispět k jejich zapálení pro danou věc.
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Výtvarná dílna pro děti „Lesní variace“ 5. 10. 2011
Pro děti jsme přichystali na
středeční odpoledne výtvarnou
dílnu, na které si vyráběly
dekorace z přírodních materiálů.
Všechny potřebné ingredience
jsme zajistili dětem dopředu .O
dílnu byl velký zájem, jak z řad
malých čtenářů, tak i velkých.
Je to tím, že dílny pravidelně
opakujeme a děti se naučily na
ně chodit. Po skončení se už
ptaly, kdy se příště sejdeme.
Samozřejmě jsme je nechtěli zklamat a už nyní připravujeme vánoční dílnu.
Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou 6. 10. 2011
Po letech opět zavítala do naší
knihovny spisovatelka dětských
knížek Petra Braunová.
Seznámila děti ze třetích a
čtvrtých tříd se svými novými
knihami. Ema a kouzelná kniha
děti nadchla. Zajímaly se i o její
druhou knihu, která vyšla letos
pod názvem Nejhorší den
v životě třeťáka Filipa L. Petra
Braunová dokáže svým
poutavým vyprávěním děti
nadchnout pro četbu.
Přednáška ing. Hany Brendlové o zdravé výživě „Pryč s kyselostí“
6. 10. 2011
Na čtvrtek připravila naše
knihovna pro širokou veřejnost
přednášku o zdravé výživě. Tu
vedla odbornice na výživu ing.
Hana Brendlová. Pohovořila o
potravinách, které způsobují
kyselost organismu a doporučila
nám cestu, která povede k jeho
odkyselení. Všichni účastníci
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měli možnost si zjistit, pomocí lakmusového papírku, svoji kyselost. Dále jsme
pohovořili o takzvaných „E“ v potravinách. Na všechny dotazy veřejnosti
ohledně správné výživy se přednášející snažila reagovat a odpovědět.
Pohádková cesta Václava Čtvrtka 7. 10. 2011
Knihovna připravila ve spolupráci
s místní knihovnou v Batňovicích pro
děti z mateřské školky zábavný program
o velkém českém pohádkáři Václavu
Čtvrtkovi k jeho 100. výročí narození.
Děti na procházce v přírodě hledaly
obrázky ze známých čtvrtkových
pohádek. Na nich měly různé úkoly. Za
jejich splnění dostaly část obrázku,
který na konci cesty ve školce složily
jako puzzle. Odměnu měl pro děti připravenou vodník Volšoveček, který
rozvěsil po stromě papírové dušičky a každé dítě si sundalo jednu dušičku se
sladkostí v podobě čokoládového autíčka. Hravé dopoledne s pohádkou se
dětem i učitelkám líbilo.
Přátelské setkání s nejstaršími čtenáři
knihovny 10. 10. 2011
Každoročně připravujeme pro nejstarší
čtenáře knihovny program v rámci
celostátní akce Týden knihoven. Letos
jsme pozvali místního badatele ing. Jana
Macha, aby nám povyprávěl o své
pozoruhodné práci při hledání nejstaršího
znění pověstí a legend rodného kraje.
Jeho vypravování doprovodili kamarádi
muzikanti, kteří si říkají „muzikusy“.
Zahráli na dvě harmoniky a vozembouch lidové písničky. Příjemnou uvolněnou
atmosféru s nadšením chválili všichni účastníci setkání.
Průzkum spokojenosti čtenářů se službami knihovny
Po celý měsíc říjen probíhal v naší knihovně „Průzkum spokojenosti uživatelů“.
Sběr dat byl organizován formou tištěných dotazníků nebo on-line formou na
webu knihovny. Známkovalo se převážně jako ve škole na stupnici 1-5.
Odpovědělo celkem 34 respondentů, z toho 23 v papírové formě. Věková
struktura respondentů přibližně koresponduje s věkovou skladbou uživatelů
knihovny. Všichni respondenti uvedli svůj věk, nejmladšímu bylo 10 let a
- 15 -
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nejstaršímu bylo 77 let. Nejčastěji odpovídaly děti do 15 let – celkem 32 %
odpovědí. Další silnou skupinou byli respondenti 31-40 let – celkem 20 %.
Spokojenost se službami Městské knihovny Rtyně v P. byla ve všech otázkách
hodnocena převážně nejvyšším hodnocením, tj. známkami 1 a 2. Nejvýše byla
hodnocena vstřícnost pracovnic knihovny k uživatelům. Dospělí respondenti
měli připomínky k malým prostorům knihovny, zejména dětského oddělení
s hracím koutkem pro nejmenší děti. Starší čtenáře též trápí absence
bezbariérového přístupu do knihovny.
Děkujeme za Vaše odpovědi, za trpělivost a čas, které jste dotazníku věnovali.
Vážíme si vašeho zájmu o naší knihovnu a budeme se snažit o realizaci Vašich
podnětů co nejdříve.
Měsíc listopad
Začátkem měsíce jsme dali vymalovat chodbu a záchody v naší knihovně.
Chtěli bychom poskytovat příjemné prostředí pro naše uživatele.

Pohádková cesta Václava Čtvrtka pro školáky
Společně s dětmi z první třídy základní školy jsme šli 21. 11.
2011 „Pohádkovou cestu Václava Čtvrtka“, kterou jsme
připravili ke 100. výročí narození českého pohádkáře. Děti
plnily různé úkoly, které se vztahovaly k dílu jmenovaného
spisovatele. Prověřili jsme, zda děti tyto pohádky znají. Na
konci cesty je čekalo překvapení. Vodník Česílko rozvěsil
svoje vzácné dušičky po stromě a tak si děti mohly každý svoji
dušičku ulovit a odnést na památku domů.
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Ve čtvrtek 24. 11. 2011 se konala v naší knihovně přednáška paní Ivany
Čermákové na téma „Ušní a tělové svíce“. Dozvěděli jsme se, že tělové svíce
jsou jednoduchou, ale velice účinnou detoxikační pomůckou. Vytahují z těla
záněty, otoky, cysty, krevní sraženiny i kamínky. Mohou se aplikovat dětem i
těhotným. Lze je použít i v případech, kdy jsou jiné metody nevhodné. Po
přednášce jsme si mohli prakticky vyzkoušet, jak tělová svíce funguje.
Dne 28. 11. 2011 v rámci akce „Den pro dětskou knihu“ jsme připravili
výtvarnou dílnu, na které si děti vyráběly lodičky. Ty pak mohly vyplout na
celoroční soutěž „Plavba za pirátským pokladem“. Na děti čekala každý měsíc
otázka, na kterou musely odpovědět a svoji odpověď vhodit do připravené
krabice. Ze správných odpovědí jsme každý měsíc losovali 3 výherce. Ti pak
získali drobné odměny. Běžně soutěžilo cca 25 dětí. Správné odpovědi a jména
výherců jsme zveřejňovali na dětském webu knihovny, na nástěnce ve škole i
knihovně.
Měsíc prosinec
Adventní čas byl v naší knihovně ve
znamení dvou výtvarných dílen pro
děti. Jedno „vánoční čarování“
probíhalo ve středu 7. 12. 2011 a
vyráběli jsme sněhuláky z různých
druhů materiálů a zdobili šišky.
Druhé setkání proběhlo ve středu 14.
12. 2011, kdy děti zdobily svícen
z perníku a vyráběly jmenovky na
dárky. Kdo chtěl, mohl si vyrobit
vánoční prostírání na štědrovečerní
stůl.
O dílny byl velký zájem a těší nás, že přišly i maminky s malými dětmi. Celkem
dílny navštívilo 93 dětí, některé v doprovodu maminky. Paní knihovnice Naďa
Hurdálková měla výborně připravené polotovary, které děti dovytvářely, takže
se všem jejich práce povedla. I nejmenší tvůrci si pod odborným vedením
s výrobky poradili. Jen jsme si povzdechli nad těsnými prostory, které děti
omezovaly v jejich tvůrčí práci.
Za velmi detailní přípravu obou dílen patří paní knihovnici Naděždě Hurdálkové
velké poděkování.
Pro školáky jsme připravili přednášky o českých spisovatelích, kteří letos slavili
kulatá výročí. Dětem z prvního stupně ZŠ jsme vyprávěli o životě a díle Václava
Čtvrtka, u kterého jsme si připomínali 100. výročí narození. Žáky druhého
stupně jsme seznámili s významným regionálním autorem K. J. Erbenem, na
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jehož 200. výročí narození jsme vzpomínali v polovině listopadu. Přednáška
byla doplněna ukázkou filmové podoby díla Kytice.
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 celého cyklu seminářů, které pořádala Unie
zaměstnavatelských svazů pro pracovníky v kultuře, které byly financované
z grantů EU. Jednalo se o kurzy: Manažerské dovednosti v kultuře, Řízení
lidských zdrojů v kultuře, Základy fundraisingu, Marketingové dovednosti pro
pracovníky v kultuře, Komunikační dovednosti v kultuře, Projektový
management v kultuře.
Naše knihovna se pravidelně účastní celostátních knihovnických aktivit –
Březen měsíc knihy, Noc a Andersenem, Pasování 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:
Knihovna nabízí web také pro děti
In: Krkonošský deník - č. 26 (1. 2. 2011), s. 3
Pestrý měsíc čtenářů ve rtyňské knihovně
In: Krkonošský deník – č. 78 (2. 4. 2011), s. 3
Děti opět nocovaly v knihovně
In: Krkonošský deník – č. 81 (6. 4. 2011), s. 8
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Děti tvořily sváteční ozdoby
In: Krkonošský deník – č. 96 (23. 4. 2011), s. 8
Ocenili nejpilnější čtenáře loňského roku
In: Krkonošský deník – č. 107 (7. 5. 2011), s. 8
Zajímavá znalostní soutěž „My všichni jsme Východočeši“
In: Krkonošský deník – č. 138 (13. 6. 2011), s. 8
Dveře knihovny se otevřely novým, začínajícím čtenářům
In: Krkonošský deník – č. 157 (7. 7. 2011), s. 8
Knižní fond mají opět po revizi
In: Krkonošský deník – č. 214 (12. 9. 2011), s. 3
Týden knihoven zaujme mládež i seniory
In: Krkonošský deník – č. 233 (5. 10. 2011), s. 3
Čtenáři se mohou vyjádřit
In: Krkonošský deník – č. 237 (10. 10. 2011), s. 12
Setkání dětských čtenářů z Jestřebích hor
In: Krkonošský deník – č. 244 (18. 10. 2011), s. 8
Pohádková cesta k výročí narození Václava Čtvrtka
In: Krkonošský deník – č. 246 (20. 10. 2011), s. 8
Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou
In: Krkonošský deník – č. 246 (20. 10. 2011), s. 8
Uspořádali přátelské setkání s nejstaršími čtenáři knihovny
In: Krkonošský deník – č. 248 (22. 10. 2011), s. 9
Putování Českým rájem
In: U nás – č. 2 (2011), s. 33
Setkání dětských čtenářů regionu Jestřebí hory
In: U nás – č. 4 (2011), s. 8-9
Exkurze náchodských knihovníků ve Rtyni v Podkrkonoší a Batňovicích
In: U nás – č. 4 (2011), s. 9-10
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Šumné knihovny 4- Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší (okres Trutnov)
In: Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
Ekonomické ukazatele
Zaměstnanci:
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2011 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 2011 hospodařila knihovna s rozpočtem 1 258 000 Kč. Příjmy
z hlavní činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) činily
56 516 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 1 351 573 Kč. Z toho 212 238 Kč
bylo použito na nákup knih a časopisů, 69 789 Kč na spotřebované energie,
3 815 Kč na opravy a udržování, 10 263 Kč na cestovné, 19 942 Kč na telefony
a provoz internetu, 5 242 Kč na poštovné, 49 292 Kč na účetní práce, audit,
62 534 Kč na ostatní služby (správa sítě knihovny, provoz webu, ochrana PCO a
pod.). Mzdové náklady činily 587 649Kč, zákonné sociální pojištění 186 052
Kč, FKSP 5 599 Kč.
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