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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 6
počítačů pro veřejnost s přístupem na internet. Používáme knihovnický systém
Clavius, který nám dodala firma Lanius Tábor. V roce 2013 jsme zakoupili nový
server a získali jsme nové připojení internetu optickým kabelem od firmy
rtyne.net pana ing. Petra Kadaníka. Rychlost připojení se zvýšila na 50 Mbit.
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) .
Knihovna zřídila pro své uživatele bezdrátové připojení k internetu. Wi-Fi
je technologie díky níž se můžete připojit k Internetu kdekoliv je Wi-Fi signál
poskytovatele Internetu. Pokud si přinesete svůj počítač, můžete tuto službu v
naší knihovně využít.
Pokud chcete mít fond naší knihovny u sebe kdekoli a kdykoli, využijte
aplikaci Smartkatalog ve svém mobilu nebo tabletu. Díky ní se můžete
rezervovat knihy přímo z aplikace, podívat se do čtenářského konta, uložit si
knihy k budoucímu půjčení (plán četby), zobrazit si obálky pro snadné
vyhledání na regále. Návod na stažení aplikace najdete na adrese:
www.lanius.cz/smartkat.htm nebo v naší knihovně.
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Novinky v naší knihovně
V roce 2014 jsme získali dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven na přípravu a implementaci
nového katalogu OPAC 2.0 Carmen ve výši 78 000 Kč. Realizací projektu jsme
přešli na SQL variantu knihovnického programu Clavius. Tato varianta nám
umožnila zakoupit a spustit nový katalog Carmen. Nabízíme našim čtenářům
kvalitní a rychlý přístup k našemu fondu knihovny a k řadě dalších navazujících
služeb a zdrojů v rámci knihovnické sítě v ČR. SQL Clavius včetně katalogu
Carmen zatím provozujeme na jednom Windows serveru s operačním systémem
Windows 2012, který jsme posílili o paměť. Dále jsme nakoupili jednu PC
stanici pro uživatele knihovny a tím modernizovali již zastaralé technické
vybavení. Celkové náklady projektu byly ve výši 112 000 Kč.

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

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.
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Knihovna v číslech statistky
Čtenáři a uživatelé
Registrováno je 521 čtenářů, což je 17,32 % z počtu obyvatel. Celostátní
průměr je pouze 15,31 %. Čtenářů do 15 let je 177 – tj. 42,85 % obsluhované
populace mládeže do 15 let. Celkem knihovnu navštívilo 9966 uživatelů.
Webové stránky knihovny shlédlo 3299 zájemců. Internet v knihovně využilo
720 návštěvníků a je o něj stálý zájem. Naší snahou je neustálá modernizace PC
stanic.
Výpůjčky
Celkem bylo půjčeno 52 824 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si
dospělí čtenáři půjčili 32 427 dokumentů (7 739 naučná literatura a 24 688
krásná literatura). Děti si vypůjčily celkem 8 572 publikací (1 549 naučná
literatura a 7 023 beletrie). Velký zájem je i o časopisy, kterých se u nás půjčilo
11 825 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 33
žádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno 33 požadavků. Naše
knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 43 zájemců z jiných
knihoven. Stále více knihoven se na nás obrací se svými požadavky. Tento trend
sledujeme už několik roků zpátky.
Graficky znázorněné výpůjčky literatury
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Nejžádanější tituly knih v roce 2014
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
Cílek, Roman: Úkol pro spolehlivého kata
Jakoubková, Alena: Manžel, který štěká, taky kouše
Rusková, Dana: Mlžná tvrz
Keleová - Vasilková, Taťana: Já a on
Lyle, D. P.: Posel spravedlnosti
Devátá, Ivanka: Jak jsem se zbláznila
Mlynářová, Marcela: Důchodkyně nestřílejte
Sheldrick, Daphne: Africký příběh lásky
Hercíková, Iva: Plástev medu
Keleová - Vasilková, Taťana: Modrý dům

(18)
(18)
(18)
(17)
(17)
(16)
(16)
(16)
(15)
(15)

Pořadí nejžádanějších titulů krásné literatury pro dospělé čtenáře je
v letošním roce rozmanité. V seznamu jsou jak detektivní romány, tak romány
ze současnosti, autobiografie, psychologické romány. Velký zájem je také o
humoristické romány.
Oddělení pro dospělé čtenáře
- naučná literatura
Matoušek, Oldřich: Slovník sociální práce
Görtemaker, Heike B.: Eva Braunová
Dzuik, Radomír: To nejlepší z USA
Mellor, Zoë: Pleteme veselé hračky
Poledňáková, Marie: S kým mě bavil svět
Doležalová, Alena: Domácí krabičková dieta
Frankl, Viktor Emil: A přesto říci životu ano
Friedler, Eric: Svědkové z továrny na smrt
Matoušek, Oldřich: Encyklopedie sociální práce
Matoušek, Oldřich: Sociální práce v praxi
Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
Bourgonjon, J.: Minipohádky – 13. část
Awdry, Wilbert Vere: Tomáš a jeho přátelé
Higgins, Wendy: Svůdné zlo
Peroutková, Ivana: Anička a její kamarádky
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(14)
(13)
(12)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

(12)
(11)
(10)
(10)
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Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub Tygrů
Bussell, Darcey: Malá baletka. Ela a dobrá víla
Bussell, Darcey: Malá baletka. Ela a skleněný střevíček
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky
Miler, Zdeněk: Krtek a raketa
Peroutková, Ivana: Anička na horách

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

Oddělení pro dětské čtenáře
- naučná literatura
Rimes, Raleigh: Dinosaurologie
Dvořáková, Lucie: Originální výtvarné nápady
Pitro, Martin: Panovníci českých zemí
Gillespien, Lisa Jane: Velká kniha o velkých traktorech
Watson, Mary Gordon: Kůň
Breton, Roland: Atlas jazyků světa
Jezdí to
Náramky z korálků
Testy z českého jazyka
Baker, Darren: Zábavná výuka angličtiny

(12)
(11)
(11)
(9)
(9)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)

Fond
Knihovní fond činí 23 152 dokumentů. V roce 2014 bylo nakoupeno
celkem 874 svazků v hodnotě 176 971 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 rezervaci nových knih.
Nejdražším titulem, který jsme koupili v daném roce je:
Ludvík, Josef: Památky hradu, města a panství Náchoda a vlastníkův jeho
(585 Kč).
Dvořáčková - Malá, Dana: Přemyslovský dvůr (600 Kč)
Dobrý, Václav: Světová válka (599 Kč)
Klos, Jan: Paměti města České Skalice (517 Kč)
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Knihovna také odebírá a zpracovává celkem 40 titulů novin a časopisů.
Větší část z nich nakupujeme prostřednictvím VaRy České Budějovice za nízké
ceny (remitendy).
Seznam nejčtenějších periodik:










Reflex
Květy
Svět ženy
Vlasta
Tina
Praktická žena
Receptář
Krkonoše
Zahrádkář











Domov
Dům a zahrada
Můj dům
Home
Chatař,chalupář
Burda
Sandra
Pěkné bydlení
Maminka









Creative amos
Dekor
Diana baby
Naše rodina
Lidé a země
Computer
Rodným krajem

Akce pro veřejnost
Bylo uspořádáno 69 akcí, kterých se dohromady zúčastnilo 1 864
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 akcí, které knihovna v jednotlivých měsících pořádala
Měsíc leden
V lednu navštívily knihovnu děti z prvních a druhých tříd základní školy,
se kterými jsme zavzpomínali na vánoční svátky. Povídali jsme si o tom, jak
se slaví Vánoce v jiných evropských zemích. Vyprávění jsme obohatili
zimními hádankami a lovením ryb. Děti měly za úkol vylovit rybičku, která
skrývala otázku. Děti pak hádaly správnou odpověď. O zábavu nebyla opravdu
nouze. Všechny děti chtěly lovit rybičky.
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Měsíc únor
Již pošesté jsme nabídli
dětem prostory naší knihovny o
jarních prázdninách. Připravili jsme
pro ně zábavné vzdělávací hry od
firmy Albi: Párty Alias velká
sázka, Ubongo, V kostce svět,
Dominion, Osadníci z Katanu
(rychlá karetní hra).
Dále byly na každý den
přichystané zábavné i poučné
soutěže a kvízy s drobnými
odměnami. Letos se zapojilo 26 dětí.

Ve středu 12. 2. 2014 jsme děti
pozvali na jarní výtvarnou dílnu.
Tentokrát si vyzkoušely malování na
sklo. Dílny mají v naší knihovně již
dlouholetou tradici. Letos ji navštívilo
29 dětí. Pět nejmladších dětí
předškolního věku doprovodily
maminky. Těší nás, že maminky i děti
sledují informace o dění v knihovně a
nenechají si aktivity v žádném případě
ujít.
V naší knihovně se děti zapojily do 21. ročníku ankety o nejoblíbenější
dětskou knihu vydanou v roce 2013 pod názvem SUK 2013. Stačilo vyplnit
anketní lístek a odevzdat ho knihovnici. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety
proběhlo 9. 4. 2014 v Památníku národního písemnictví v Praze za účasti
předních českých spisovatelů a ilustrátorů.
Měsíc březen
V rámci celostátní akce „Březen-měsíc čtenářů“, do které se naše
knihovna zapojila, jsme pořádali celou řadu vzdělávacích akcí pro děti.
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Během tohoto měsíce se u nás
vystřídaly děti z mateřské školy a první
třídy ZŠ, se kterými jsme si povídali o
barvách a tvarech. Hravou formou
jsme probrali tato témata. Seznámili
jsme se s pohádkou o chameleonovi
Leonovi. Děti vybarvovaly
chameleonovi tělo, aby se mu podařilo
maskování na listu. S jeho skutečným
životem nás seznámila knížka Pouště a
polopouště, ve které jsme se dozvěděli
zajímavosti např. o tom, jak dokáže měnit barvu svého těla podle potřeby, nebo
jak hbitý má jazyk. Nechyběla ani duhová pohádka od Daniely Fischerové „Jak
se Slunko strašně nudilo“. Tvary různých obrázků zase děti přiřazovaly ke
správnému domečku. Z košíčku si pak vybíraly věci denní potřeby, u kterých
také určovaly tvary. Děti při těchto aktivitách byly velmi šikovné.
Pro děti z družiny jsme uspořádali besedu o zvířátkách. Děti si vybraly
jedno plyšové zvířátko. O každém z nich jsme si povídali. Zjišťovali jsme, kde
žije, čím se živí, jak se rozmnožuje, zda je něčím užitečné. Děti tato forma učení
velmi bavila.
Školáci ze třetí třídy se seznamovali s procesem vzniku knihy pod názvem
„Jak se vaří knížka“. Práci spisovatele, ilustrátora, nakladatele, redaktora,
korektora, tiskaře, si alespoň zprostředkovaně osahali. Nechyběla ani
ochutnávka vydané nové knihy. A jak vypadala? To už děti dobře vědí, přece
když si knihu přečtou.
Se životem a dílem
regionálního autora Josefa
Čapka se seznámily děti ze čtvrté
a páté třídy. Děti se učily pracovat
s obrázky Josefa Čapka a s texty
básní Jana Skácela z básnické
sbírky Kam odešly laně. Právě Jana
Skácela zaujaly ilustrace Josefa
Čapka tak, že k nim vytvořil celou
básnickou sbírku. Stejnou inspiraci
našel i František Hrubín ke své
sbírce Modré nebe.
Děti pracovaly ve skupinách, prohlížely Čapkovy obrázky a zamýšlely se nad
textem básní. Nakonec jsme si všechny básně přečetli.
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Žáky druhého stupně ZŠ jsme
pozvali na cestopisnou přednášku
Jiřího Jůzla „Z Trutnova na Nový
Zéland“. Cestovatel vyprávěl o
svých zážitcích z vandru u
protinožců. Z těchto cest vydal i
obrazovou publikaci, kterou si
můžete v naší knihovně půjčit.
Přednáška byla doplněna mnoha
krásnými fotografiemi z cest.
Měsíc duben
Letošní Noc s Andersenem ve
Rtyni v P. byla již čtrnáctá
v pořadí. Letos ve znamení pátrání
s komisařem Vrťapkou a
novinářkou Hermínou. Nejprve se
dětem představili hrdinové večera
Vrťapka a Hermína. Venku jsme
společně hledali ztracené zlaté
vejce. Cestou děti plnily různé
úkoly. Na konci bylo konečně
nalezeno Mahárádžovo zlaté vejce
plné čokoládových vajíček, která si
děti rozdělily. Noc pokračovala v knihovně. Děti si hrály na detektivy a plnily
různé úkoly – poznávaly věci podle vůně, střílely míčky do terčů, honily
zloděje, skládaly puzzle, pracovaly se šiframi, vyplňovaly křížovky…
Děti si zahrály i na novináře. Měly za úkol vymyslet článek do novin o
ztraceném slonovi Marlonovi. Pak svoje díla všechny skupiny dětí předvedly
ostatním přihlížejícím. Nakonec jsme si skutečný příběh přečetli z knihy
„Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti“.
O spaní nelze mluvit. A tak jsem ráda, že jsme se ve zdraví všichni dočkali rána.
Velmi milá byla letošní podpora naší akce od maminek a babiček, které dětem
napekly výborné perníky a jiné dobroty. Ty pak během noci mizely před očima.
Všem z celého srdce moc děkujeme!
Noci se zúčastnilo: 20 dětí ze třetích a čtvrtých tříd
3 dospělí
2 pomocnice ze 7. třídy
Na dětský hospic v Malejovicích jsme odeslali dne 7. 4. 2014 - 1 640,- Kč
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V dubnu jsme pozvali
všechny děti na „Velikonoční
výtvarnou dílnu“. Pod vedením
paní knihovnice Naděždy
Hurdálkové děti vyráběly
velikonoční zapichovátko
v podobě bílé husičky.
Dále bylo pro děti
připraveno vybarvování
velikonočního zajíčka
s vajíčky.
O výtvarné dílny je v naší knihovně velký zájem jak z řad školních dětí, tak
i malých dětiček, které doprovází jejich maminky. Máme velkou radost, že
výtvarné dílny jsou ve Rtyni tak oblíbené.
Beseda o Heleně, Josefovi a Karlovi Čapkových
Zajímavé setkání proběhlo v pátek 18. 4. 2014, kdy naší knihovnu navštívily
děti ze soukromé školy. Povídali jsme si o sourozencích Čapkových a jejich
dětství, které prožili v Malých Svatoňovicích a Úpici. Děti se živě zajímaly o
osudy těchto regionálních autorů.
Měsíc květen
V květnu jsme připravili pro žáky
z družin základní školy povídání o skřítcích,
permonících, vílách, trpaslících. Děti se
pobavily se skřítky, které vtipně vymyslela
Vítězslava Klimtová. Představili jsme si
knihu „Lexikon ohrožených druhů strašidel“
a z ní vybrali povídání o domácích skřítcích,
např. Satorijce domácí, Zašupšákovi, skřítku
Chůvičce a dalších. Paní Vítězslava Klimtová
je spisovatelka, grafička, ilustrátorka a známá
objevitelka pohádkové země plné strašidýlek,
skřítků, víl, rusalek, které s trochou fantazie
každý nalezne ve svém okolí. Hlavně děti si
vytvořily svůj pohádkový svět ve vlastních
představách a toho jsme chtěli dosáhnout
v dnešním přetechnizovaném světě.
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V duchu motta „Poznáváme
středověk“ a rytířského desatera
se neslo „Setkání dětských
čtenářů z Náchodska a
Trutnovska“, které se konalo ve
Rtyni v P.
Městská knihovna připravila
zajímavé dopoledne plné
středověké tematiky pro děti ze
čtvrtých a pátých tříd ZŠ.
Program kvůli nepřízni počasí
probíhal v malém kulturním sále.
Zúčastnily se ho děti z Úpice, Batňovic, Rtyně v P., Hronova, Červeného
Kostelce, Náchoda, Nového Města nad Metují. Celkem 40 dětí a 10 knihovnic.
Program začal v 9 hod. ráno. Dětské návštěvníky přivítal starosta města
Zdeněk Špring. Poté se jednotlivé skupinky dětí představily ostatním. Pověděly
zajímavosti o historii města, ze kterého přijely. Všichni představili i svůj
městský znak. Následovala krátká prezentace o středověku a rytířích. Vše bylo
podpořeno výstavou rytířských zbraní a oděvů, které nám laskavě zapůjčil člen
skupiny „Úpických střelců“ pan Miroslav Laňar. Děti viděly slavností oděv
rytíře i oblečení do boje. Mohli si obtěžkat drátěnou košili i několik druhů
zbraní. Nechybělo ani oblečení dvorní dámy a tematické knihy zabývající se
středověkem, hrady, rytíři… Děti se dozvěděly o zákonitostech vzniku erbu a
samy erb malovaly. Erby byly vyhodnoceny a vítězové získali drobné odměny.
Pak jsme se seznámili s rytířskými vlastnostmi. Děti dostaly do skupiny
„rytířské desatero“, ze kterého vybíraly každý podle sebe 3 nejdůležitější
rytířské vlastnosti, které zapsaly na pergamen a odnesly si domů. Následovala
hra „šipkovaná“, která kvůli zmíněnému počasí byla uvnitř sálu v sousedních
prostorech. Dohromady bylo 17 úkolů, které děti plnily. Na konci této stezky na
děti čekala malá odměna v podobě medaile zavěšené na stromku. Jednotlivé
skupinky dětí byly na cestu posílány
postupně, v intervalu cca po 5
minutách. V této době si ostatní děti
rozebraly připravené krabice a
stavěly z nich hrady. Tato aktivita je
zcela pohltila. Vznikla neuvěřitelná
díla, která byla ke shlédnutí v naší
knihovně. I přes nepřízeň počasí se
děti ohromně bavily a odcházely do
svých domovů bohatší o znalosti
středověku a o společně prožité
chvíle.
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Měsíc červen
Stalo se dobrým zvykem, že naše
knihovna vítá nové začínající čtenáře na
akci „Pasování čtenářů“. Akce je
určena dětem z první třídy, které
navštíví koncem školního roku
knihovnu. Na děti čekal zábavný
program plný básniček o písmenkách,
hádanek, čtení. Na konci akce každý
čtenář obdržel průkazku do knihovny na
rok zdarma, pamětní list, záložku do
knihy a odznak „Už jsem čtenář“. Díky projektu „Knížka pro prvňáčka“, do
kterého se knihovna každoročně zapojuje, letos děti získaly zdarma knížku
Magdaleny Wagnerové „Abeceda od A do Z“ s ilustracemi Pavla Sivky.
Celkem bylo pasováno 33 dětí. Přišel mezi nás i pan starosta Zdeněk
Špringr, který děti krátce pozdravil.
Měsíc červenec a srpen
Během letních prázdnin byla v knihovně instalovaná výstava papírových
hradů, které děti vyrobily na květnovém „Setkání dětských čtenářů
z Náchodska a Trutnovska“.
Dále u nás byla ke shlédnutí výstavka prací žáků 1. třídy ZŠ. Děti na
pasování čtenářů obdržely každý svoje velké papírové začáteční písmenko
jména a měly za úkol na něj namalovat věci, které začínají stejným písmenkem.
Děti měly velkou fantazii a vznikla opravdu pěkná výstava prací.
Měsíc září
Prvních čtrnáct dnů v září jsme balili školní učebnice. Tuto možnost
využili zejména děti ze základní školy a jejich rodiče, kteří nemohli sehnat obaly
na některé učebnice. Balili jsme do fólie, kterou běžně používáme na balení
knih. Celkem jsme zabalili cca 230 učebnic. Zájem o tuto službu každým rokem
stoupá a je vidět, že pro veřejnost je velmi přínosná a potřebná.
V polovině září jsme realizovali grant, který jsme si podali koncem roku
2013 na Ministerstvo kultury ČR. Cílem projektu byl přechod knihovnického
systému Clavius na SQL verzi a zakoupení nového katalogu Carmen.
Nabízíme čtenářům nový, kvalitní a rychlý přístup k našemu fondu knihovny a
k řadě dalších navazujících služeb a zdrojů v rámci knihovnické sítě v ČR.
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Věříme, že čtenářům se budou líbit i komentáře k vyhledávaným dílům. Nový
katalog Carmen je i na webových stránkách knihovny vedle klasického on-line
katalogu. Dále jsme v rámci projektu modernizovali jednu stanici internetu
zakoupením nového PC. Celkové náklady projektu byly ve výši 112 000,- Kč,
dotace byla ve výši 78 000,- Kč. Zbytek finančních nákladů hradila knihovna ze
svého rozpočtu.
Ukázka nového katalogu Carmen:

Do Městské knihovny ve Rtyni
v Podkrkonoší zavítali mladí studenti
s projektem „Živé knihy“, který
podporuje firma O2. Z nabídky jsme
si vybrali program „Harry Potter“.
Děti ze čtvrtých a pátých tříd
základní školy se jejich
prostřednictvím seznamovaly s touto
knihou. Velmi aktivně se účastnily
různých soutěží na motivy dané
knihy. Seznamovaly se střípky
z kouzelnického světa, hrály famfrpál, oblékaly si kostýmy, aby se staly
neviditelnými. Jako mávnutím kouzelného proutku se staly postavami z této
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oblíbené knihy. Akce trvala 1,5 hodiny a děti tak zaujala, že se jim nechtělo
končit.
Projekt je zaměřený na podporu četby u dětí a mládeže. Ve spolupráci s Klubem
dětských knihoven jsou připraveny programy rozdělené podle věkové kategorie,
které obsahují interakci s představiteli hrdinů, předčítání a různé soutěže.
Měsíc říjen
V rámci celostátní akce „Týden
knihoven 2014“ jsme pozvali
všechny čtenáře-seniory na tradiční
přátelské setkání s literaturou.
Letos mezi nás přišel Mgr. Aleš
Fetters z Náchoda a krásně pohovořil
o spisovatelce Boženě Němcové a
jejím vztahu k našemu kraji. Celkem
17 účastníků akce se, při šálku dobré
kávy se zákuskem, zaposlouchalo do
dojemného vyprávění bývalého
profesora českého jazyka a literatury. Přednáška se setkala s velkým ohlasem.
V týdnu knihoven tradičně
pořádáme pro děti výtvarnou dílnu.
Letos děti vyráběly podzimní dekorace
do bytu. Jednalo se o závěs ze dvou
nebo třech textilních listů, které si děti
vystřihly z lisovaného sisalového
vlákna. Výroba je nesmírně bavila a
věříme, že závěsy ozdobily nejeden
domov.
Pro děti z mateřské školky a
první třídy ZŠ jsme připravili
pohádkovou cestu „Putování za
pohádkou“. Děti se prošly od
knihovny kolem Orlovny, Lipkou,
nového domu s pečovatelskou
službou, zpět ke knihovně. Cestou
potkaly devět rozvěšených čtvrtek
s ukázkami klasických pohádek. Děti
hádaly názvy pohádek a plnily různé
- 15 -
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úkoly. Například u pohádky „O Červené Karkulce“ jmenovaly všechny věci,
které byly kolem nás červené a svěřily se, která barva je jejich nejoblíbenější. U
zastavení s pohádkou „O perníkové chaloupce“ zase se zavřenýma očima
poznávaly podle chuti rohlík, piškoty a perník. U pohádky „O veliké řepě“
viděly skutečnou krmnou řepu a počítaly, kdo všechno obrovskou řepu
v pohádce tahal. Jindy zase poznávaly hrášek, fazole, čočku u pohádky „O
Budulínkovi“. Děti poznaly všech devět pohádek a za odměnu získaly medaili
s malou čokoládou.
Jsme rádi, že několik čtenářů využilo nabídky „přihlašování nových
čtenářů zdarma“ a přihlásilo se do knihovny. Věříme, že i pro tyto čtenáře
budeme mít nabídku zajímavých titulů knih.
„Víme, kde jsme doma“ byl
název kampaně knihoven
Královéhradeckého kraje pro rok
2014, ke které jsme se připojili
aktivitou pro žáky pátých a šestých
tříd základní školy. Děti se
netradiční formou seznamovaly
s regionálními autory. Čekala na ně
cesta přírodou, po které byly
rozmístěny informační tabule. Na
nich byly uveřejněné zajímavosti o
regionálních autorech s pestrými
úkoly. Děti se seznámily s Karlem Čapkem, Aloisem Jiráskem, Boženou
Němcovou, Václavem Čtvrtkem, K. J. Erbenem, Marií Kubátovou, Ludvíkem
Středou a Josefem Čapkem. Informace si zapisovaly do pracovních listů, které
jsme vytvořili pro tyto účely. Na konci putování jsme si ověřili správné
odpovědi. Na děti čekaly medaile se sladkým čokoládovým penízkem.
Měsíc listopad

Naše knihovna se přihlásila k 16. ročníku festivalu české a mezinárodní
poezie. Den poezie se konal po celé České republice ve dnech 8. – 24. 11. 2014
letos s podtitulem „Řezaná poezie“. Festival se koná od roku 1999 na památku
narození K. H. Máchy (16. 11. 1810).
Ve spolupráci s Obecní knihovnou Batňovice jsme připravili pro děti od
třetí do sedmé třídy povídání o poezii „Je poezie nuda?“. Děti se hravou
- 16 -
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formou dozvěděly, co je poezie, verš, rým. Zkoušely si vlastní rýmy. Zjistily, že
i říkadla, hádanky, písně, rozpočítadla, patří do poezie. Mezi nové pojmy patřil
např. kaligram, báseň ve formě obrazu nebo limerik, což je krátká vtipná
básnička. Děti se živě zajímaly i o absolutní báseň, která je psána slovy, jež
v našem jazyce vlastně nic neznamenají. Vybrali jsme čtyři témata (Ptačí slet,
rozvodněná řeka, houfování holubů, slepičení v kurníku), na která děti ve
skupinách skládaly absolutní báseň. Všichni jsme se náramně bavili. Na závěr
jsme pustili ukázku fyzického básnictví od Petra Váši: Lokomotiva. Fyzické
básnictví je vlastně kombinace divadla, hudby a poezie. Vhodně vybranými
ukázkami jsme děti přesvědčili o tom, že ani poezie nemusí být nudná, jak by se
na první pohled zdálo.
Pro dospělé čtenáře byly v knihovně připraveny tematické záložky do
knih a malé cukry do kávy s logem akce.
Pro žáky šesté třídy základní školy jsme připravili informační lekci o
rozdělení literatury a pro žáky deváté třídy povídání a dokumentární film o
regionálním spisovateli Karlu Čapkovi.
Den pro dětskou knihu
jsme oslavili společně se žáky
1. stupně ZŠ besedou
s Josefem Lukáškem o
pohádkách Orlických hor.
Autor děti seznámil s historií
vzniku pohádek a přečetl i
několik ukázek. Beseda se
konala z kapacitních důvodů
v místním kině. Zúčastnilo se
jí 131 dětí.

Měsíc prosinec
Advent je časem příprav na vánoční svátky. Děti se velmi těšily na svoji
nadílku a už se nemohly dočkat. Knihovna se snažila tento čas příprav a čekání
příjemně zkrátit různými aktivitami.
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Po celý měsíc prosinec
probíhaly besedy s dětmi o
Vánocích. Zúčastnily se jich jak
děti z mateřské, tak i základní školy.
Zájem letos projevila i Základní
škola Velké Svatoňovice, kam jsme
s programem o Vánocích zavítali 8.
12. 2014. Děti velmi bavilo
povídání o adventu, svátcích tohoto
měsíce, vánočních zvycích,
obyčejích, o tom, jak se slavili
Vánoce v minulosti u nás i ve světě.
Vše bylo proloženo zimními hádankami, lovením papírových kaprů, básničkami
a vánočními příběhy.
Pro aktivní děti jsme
připravili vánoční tvůrčí dílnu, na
které se vyráběla vánoční přání
s motivem rtyňského kostela se
zvonicí a vánoční ozdoby na
sváteční stůl. Na dílnu přicházely
nejen školní děti, ale i malé,
předškolní děti v doprovodu
rodičů. Letos jich bylo celkem
třicet dva. Dílnu navštívil i pan
starosta Zdeněk Špringr, který se
živě zajímal o dětské vyrábění.
Odcházel z knihovny s malou vánoční dekorací, která mu bude připomínat čas
strávený s malými výtvarníky.
Ráda bych poděkovala knihovnici Naděždě Hurdálkové, která všechny výtvarné
dílny pečlivě připravila a snažila se, aby se dětem jejich dílka povedla.
Po celý advent na děti čekaly v knihovně soutěže a kvízy se zimní
tematikou. Každý týden jsme soutěže obměňovali, aby děti neztratily zájem.
Za správné odpovědi obdržely drobné pozornosti. Za čtyři týdny soutěžilo
osmdesát čtyři dětí.
Během měsíce prosince mohly děti napsat dopis „Ježíškovi“ a vhodit ho
do připravené dopisní schránky v knihovně.
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Naše knihovna se zapojila do celostátní soutěže dětských oddělení
„Kamarádka knihovna“. Děti odevzdaly v období od září do prosince celkem
36 vyplněných komiksů, které jsme zaslali do Národní knihovny. V nich měly
možnost zhodnotit dětskou knihovnu ve svém městě.
Soutěž Kamarádka knihovna, pořádaná Svazem knihovníků a informačních
pracovníků ČR (SKIP) a firmou 3M pod záštitou Ministerstva kultury ČR,
probíhá už od roku 2007 a jejím cílem je motivovat knihovny k lepším službám
a co největší vstřícnosti k dětským uživatelům. O hlavním vítězi rozhoduje
porota složená ze zástupců Národní knihovny ČR, SKIP a generálního partnera
soutěže, firmy 3M. Výsledky budou známy v červnu 2015.
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 „Grafický design“ a „Psychologie
reklamy“ v Hradci Králové a Pardubicích, „Regionální fondy“ pořádané SVK
v Hradci Králové, „Řešení obtížných komunikačních situací“, „Grafický
design“, „Google“ v SVK Hradec Králové, „Knihovnické dílny“ v Praze,
semináře věnované literární fantastice v Praze, v knihovně J. A. Komenského
v Praze pracovního setkání o literatuře pro děti a mládež, „2. knihovnické
konference“ v Hradci Králové. Podruhé byla vedoucí knihovny nominována za
Svaz knihovníků a informačních pracovníků členem krajské komise soutěže
„Vesnice roku“.
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.
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Soupis článků o naší knihovně
Malování na sklo děti v knihovně bavilo
In: Krkonošský deník - č. 40 (17. 2. 2014), s. 8
Březen patřil čtenářům. Malým i větším
In: Krkonošský deník – č. 74 (28. 3. 2014), s. 3
Velikonoční dílna v knihovně
In: Krkonošský deník – č. 96 (24. 4. 2014), s. 8
26. minisjezd dětských čtenářů z Náchodska, letos i Trutnovska ve Rtyni v
Podkrkonoší
In: U nás, Hronovské listy, 2014, červenec, č. 7
Děti hravou formou poznávaly dávné období středověku
In: Krkonošský deník – č. 135 (11. 6. 2014), s. 8
Pasováním přivítali nové čtenáře
In: Krkonošský deník – č. 145 (23. 6. 2014), s. 8
Živé knihy na téma Harry Potter
In: Krkonošský deník – č. 242 (15. 10. 2014), s. 8
V přírodě potkávali literární velikány regionu
In: Krkonošský deník – č. 251 (25. 10. 2014), s. 3
Děti se přesvědčily, že poezie nemusí být nuda
In: Krkonošský deník – č. 276 (26. 11. 2014), s. 8
Děti tráví adventní čas ve rtyňské knihovně
In: Krkonošský deník – č. 294 (17. 12. 2014), s. 8

Ekonomické ukazatele
Zaměstnanci
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2014 celkem 2
zaměstnance s celkovým pracovním úvazkem 2. Úklid a výpomoc při půjčování
jsou řešeny dohodou o provedení práce.
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Hospodaření knihovny
V roce 2014 hospodařila knihovna s rozpočtem 1 320 000 Kč. Příjmy
z hlavní činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) činily
48 724 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).
Náklady na provoz knihovny činily 1 408 656 Kč. Z toho 210 663 Kč
bylo použito na nákup knih a časopisů, 40 056 Kč na spotřebu materiálu,
55 216 Kč na spotřebované energie, 6 559 Kč na opravy a udržování, 12 400 Kč
na cestovné, 13 234 Kč na telefony a provoz internetu, 3 074 školení, 3 613 Kč
na poštovné, 47 854 Kč na účetní práce, audit, 40 769 Kč na ostatní služby
(správa sítě knihovny, provoz webu, ochrana PCO a pod.). Mzdové náklady
činily 613 104 Kč, zákonné sociální pojištění 192 169 Kč, FKSP 5 688 Kč,
ostatní sociální náklady 12 870 Kč, pojištění majetku 9 709 Kč, odpisy
investičního majetku 19 447 Kč.
Hospodářský výsledek organizace byl ve výši 38 181 Kč.
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