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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.
Když 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 2015 jsme získali dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven na pořízení databázového
serveru ve výši 39 000 Kč. Realizací projektu jsme zajistili spolehlivost dat. Při
bezchybném chodu serveru se data nemohou poškodit, nehrozí žádné poškození
datových souborů, ke kterému nám již v minulosti došlo. Zajistili jsme
bezpečnost dat. Data jsou uložena v nepřístupném formátu, přístup k nim je
blokován a bez znalosti jména báze a přístupových hesel je prakticky nemožné
je poškodit či zkopírovat. Architektura klient-server se vyznačuje minimalizací
přenosů a tím i neklesajícím výkonem. Odstranili jsme tak zamrznutí pracovní
PC stanice při přenosu dat.
SQL Clavius je optimální provozovat na dvou Windows serverech
s operačním systémem Windows 2012 tak, že jeden je databázový a druhý
aplikační (WWW katalog), na obou je však MySQL verze. V případě výpadku
databázového serveru je na druhém zrcadlená záložní kopie databáze a po jejím
zprovoznění jako primární je dočasně provozován knihovní systém z jednoho
serveru. Naopak, pokud nastane porucha aplikačního serveru, je možné
zprovoznit na databázovém serveru aplikační část (WWW katalog) a po dobu
opravy serveru provozovat vše na druhém.
Díky tomuto projektu se nám podařilo vyměnit dvě PC stanice pro čtenáře
z roku 2003 a 2004, které již nevyhovovaly dnešním požadavkům.
Celkové náklady projektu se pohybovaly ve výši 71 000 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
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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 Microsoft (Word, Excel, PowerPoint…) 10 Kč a dočasný
uživatel 20 Kč.
Knihovna v číslech statistky
Čtenáři a uživatelé
Registrováno je 518 čtenářů, což je 17,45 % z počtu obyvatel. Celostátní
průměr je pouze 11,14 %. Čtenářů do 15 let je 180 – tj. 42,85 % obsluhované
populace mládeže do 15 let.
Celkem knihovnu navštívilo 7 919 uživatelů. Počet návštěv na 1 obyvatele
2,98. Počet návštěv na 1 provozní hodinu je 7,55.
Webové stránky knihovny shlédlo 3 315 zájemců.
Internet v knihovně využilo 603 návštěvníků a je o něj stálý zájem. Naší
snahou je neustálá modernizace PC stanic.
Výpůjčky
Celkem bylo půjčeno 53 289 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si
dospělí čtenáři půjčili 32 123 dokumentů (7 893 naučná literatura a 24 230
krásná literatura). Děti si vypůjčily celkem 9 628 publikací (2 065 naučná
literatura a 7563 beletrie). Velký zájem je i o časopisy, kterých se u nás půjčilo
11 538 ks. Počet výpůjček na 1 obyvatele 6,28.
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 35
žádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno 32 požadavků. Naše
knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 30 zájemců z jiných
knihoven.
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Graficky znázorněné výpůjčky literatury

Nejžádanější tituly knih v roce 2015
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
Patricio,Anna: Otrokyně od Nilu
Kessler, Leo: Operace Glenn Miller
Kessler, Leo: Sirény z Dunkerque
Di Fulvio, Luca: Dívka, která se dotkla nebe
Ferraris, Zoe: Tajemství závojů
Jansa, Pavel: Krysy
Boček, Evžen: Poslední aristokratka (1. díl)
Boček, Evžen: Aristokratka ve varu (2. díl)
Haran, Elizabeth: Planoucí eukalypty
Hindráková, Hana: Děti nikoho
Pořadí nejžádanějších titulů krásné literatury pro dospělé čtenáře je
v letošním roce rozmanité. V seznamu jsou jak romány ze současnosti, tak
romány historické, válečné, psychologické, detektivní.
Velký zájem je v posledních letech také o humoristické romány.
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Oddělení pro dospělé čtenáře
- naučná literatura
Čápová, Hana: Košíkaření z papíru
Hruška, Ladislav: Vaříme s Láďou Hruškou
Bauer, Jan: Ženy z rodu Lucemburků
Králiková, Monika: Pletení košíků z papírových pramenů
Šimíček, Marek: Bajkal
Cílek, Roman: Temné kouty XX. století
Silný, Milan: Každý kopec stojí za-- --to
Sobotka, Richard: Útěk do svobody
Hodge, Susie: Tajemství templářských rytířů
Lakosil, Jan: Sudety 1938

(17)
(14)
(13)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)

Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky (5. díl)
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky (8. díl)
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky (6. díl)
Šiktanc, Karel: Královské pohádky
Chainani, Soman: Škola dobra a zla. Svět bez princů (2. díl)
Higgins, Wendy: Svůdné zlo (1. díl)
Carriger, Gail: Trochu jiný penzionát (2. díl )
Mongredien, Sue: Našlo se koťátko!
Smith, Jim: Já nejsem trapnej
Vítová, Jitka: O Květušce a tesaříkovi

(18)
(17)
(16)
(14)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(11)

Oddělení pro dětské čtenáře
- naučná literatura
Kombajny, traktory a nakladače
Pitro, Martin: Panovníci českých zemí
Šikulové podruhé
Schwabiková, Kateřina: Cesty dětí do staletí (2. díl)
Schwabiková, Kateřina: Cesty dětí do staletí (1. díl)
Wheatley, Abigail: Holky dneska vařím já
Brooks, Felicity: Barvy
Davies, Kate: Co se děje pod vodou
Diekmann, Jutta: Účesy pro princezny
Rytířová, Helena: Kuchařka pro kluky a holky

(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
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Fond
Knihovní fond činí 23 152 dokumentů. V roce 2015 bylo nakoupeno
celkem 960 svazků v hodnotě 228 026 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:
Williams, China: Thajsko (899 Kč)
Adamová, Karolína: Velké dějiny zemí Koruny České (799 Kč)
Sádlo, Václav: Velká encyklopedie osobností Náchoda (640 Kč)
Guinness worl rekords 2016 (599 Kč)
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
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Diana baby
Naše rodina
100+1
Computer
Rodným krajem
21. století
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Akce pro veřejnost
Během celého roku jsme uspořádali 57 akcí, kterých se dohromady
zúčastnilo 1 203 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 první třídy 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. Pak hádaly správnou odpověď. O zábavu nebyla opravdu nouze.
Všechny děti chtěly lovit rybičky.
Měsíc únor
Již několik let zveme naše děti o jarních prázdninách na různé aktivity do
knihovny. Letos jsme pro ně připravili 4 pohádkové kvízy, každý den jiný. Děti
po vyplnění tajenky a nalezení správné odpovědi, dostaly drobné dárky. Celkem
se do soutěží zapojilo 51 dětí.
Uprostřed týdne, tj. ve
středu, čekala na děti výtvarná
dílna. Paní Hurdálková
připravila pro děti výrobu
barevného papírového
papouška. Děti trhaly barevný
papír, lepily papouškovi peří,
vybarvovaly okolní krajinu. Pod
šikovnými prsty vznikala krásná
dílka, která šla zarámovat.
Věříme, že ozdobí nejeden
dětský pokojíček, jako u nás
dětské oddělení. Celkem na výtvarnou dílnu přišlo 26 dětí, nejmenší
v doprovodu maminek.
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Měsíc březen
V rámci celostátní akce „Březen-měsíc čtenářů“, do které se naše
knihovna zapojila, jsme vyhodnotili „Tátu čtenáře“.
Čtenář roku 2015
V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou tradici – oceňování
nejlepších čtenářů. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bývá počet
výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním
systému. Celostátní Čtenář roku je každoročně vyhlášen při předávání cen
Magnesia Litera. Letos jsme hledali nejlepšího čtenáře roku – TÁTU. Tátové
čtenáři museli mít v tomto roce nezletilé děti a zároveň museli mít průkazku do
knihovny, kde si společně s dětmi půjčovali dokumenty.
Náš „táta čtenář“ se jmenuje Martin Manych. Se svým synem Theodorem
navštěvuje knihovnu od roku 2012, kdy se do Rtyně s rodinou nastěhoval.
Profesí je umělecký kovář, ale zajímá se i o divadlo, historii, cestování.
K divadlu má blízko i jeho žena Kristýna Täubelová, která se věnuje
scénografické tvorbě.

Besedy o pohádkách
Pro žáky mateřské školy jsme připravili besedy o pohádkách. Děti
poznávaly pohádky podle obrázků nebo určovaly hlavní postavy. Vysvětlili jsme
si, že v pohádkách vyhrává dobro nad zlem, hledali jsme kladné a záporné
pohádkové hrdiny. Převyprávěli jsme si pohádky „O třech prasátkách“ a
„Perníková chaloupka“.
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15. Noc s Andersenem
V naší knihovně
proběhla již 15. Noc
s Andersenem, letos
zaměřená na padesáté výročí
vzniku Večerníčků. Na akci
přišly děti ze třetích a
čtvrtých tříd. Byl pro ně
připraven bohatý program
plný soutěží, písniček,
hádanek. Seznámili jsme je
s historií vzniku tohoto
pořadu pro děti a jeho
hlavními protagonisty –
výtvarníkem Radkem
Pilařem a hudebníkem Ladislavem Simonem. Děti bavilo poznávání pohádek
podle znělky z Večerníčků. Bez problémů poznaly Maxipsa Fíka, Macha a
Šebestovou, Pata a Mata, Křemílka a Vochomůrku…Z dostupných zdrojů
zjišťovaly informace o dalších ilustrátorech dětských knížek, např. Zdeňku
Smetanovi, Adolfu Bornovi, Zdeňku Milerovi. Nakonec shlédly filmovou
podobu Krkonošských pohádek, kterou pak měly převyprávět, popřípadě zahrát
ostatním dětem. Na památku si děti vyrobily postavu Večerníčka, kterou si
odnesly domů. Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem
maminkám a babičkám, které vybavily děti dobrotami k večeři i snídani.
Noc děláme pro děti zcela zdarma. Již několik let se snažíme podporovat stavbu
nového dětského hospicu v Malejovicích. Děti a jejich rodiče mohou na této
noci přispět drobnou částkou na tyto účely. Letos děti darovaly 430,- Kč.
Děkujeme všem dárcům za podporu.
Měsíc duben
Na začátek dubna jsme
připravili pro děti „Velikonoční
výtvarnou dílnu“, kterou vedla
knihovnice Naděžda
Hurdálková. Letos děti vyráběly
zapichovátko s velikonočním
beránkem. Dílny se u dětí těší
velké oblibě a navštěvují je i
maminky s předškolními dětmi.
Letos přišlo třicet dva dětí.
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Knihovnu v dubnu navštívily děti ze druhých tříd ZŠ, se kterými jsme si
povídali o životě a díle spisovatele Václava Čtvrtka.
Pro žáky z mateřské školy jsme připravili pořad na téma „Jaro“.
Ilustrátor Adolf Dudek u nás ve Rtyni v P.
Velkou akcí bylo
setkání s ilustrátorem
dětských knih Adolfem
Dudkem, které se
z prostorových důvodů
konalo 21. 4. 2015 v malém
kulturním sále. Známý
ilustrátor dětem ukázal, že
malování může být velmi
zábavné a vůbec není těžké.
Přesvědčil je tím, že
používal běžné geometrické
tvary při malování obrázku
(čtverec, obdélník,
trojúhelník, kolečko). Děti měly možnost malovat společně s panem Dudkem na
tabuli a žasly, jak jim to jde. Ilustrátor dokázal děti bavit celou hodinu a nakonec
se jim všem podepsal na ruku nebo obličej. Akce se účastnilo sto třicet dětí
z prvních až pátých tříd základní školy.

Na besedu o čarodějnicích
přišly do knihovny děti z druhé
třídy základní školy. Čekala je
čarodějnice se zábavným
programem. Děti se dozvěděly
různá vtipná jména čarodějnic,
která si daly podle svých zájmů.
Seznámily se s pomocníky, kteří
nesmí u správné čarodějnice
chybět. Ochutnaly lektvary, které
čarodějnice připravila. Seznámily
se s dopravními prostředky, které
čarodějnice používá. Vyzkoušely si létání na koštěti mezi překážkami.
Nechyběla nabídka knih s čarodějnickou tematikou.
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Měsíc květen
Pasování 2015
Dne 27. 5. 2015 jsme pasovali
22 dětí z první třídy základní školy
na čtenáře. Dětem byly během
slavnosti předány knížky Jiřího Žáčka
„Housličky pro medvěda“, které
knihovna získala z projektu „Už jsem
čtenář - Knížka pro prvňáčka“.
Dále děti dostaly průkazku do
knihovny na celý rok zdarma a
záložku do knihy.
Celou slavností děti provázel král Abecedník I. a Písmenková víla.
Měsíc červen
Komiksový workshop
Začátkem června do
Rtyně zavítala
ilustrátorka dětských knih
Markéta Vydrová se svým
manželem. Pro děti ze
sedmé třídy základní školy
jsme připravili komiksový
workshop. Děti se stručně
seznámily s komiksem, jeho
historií a principy a
konkrétním postupem
tvorby komiksu. V další a
nejdůležitější části, se děti
samy proměnily ve scénáristy a ilustrátory, rozdělily se do skupin a týmovou
prací vytvářely komiks na dané téma s připravenými podklady. Témata měla
vždy vtipnou pointu, tak, aby to pro děti bylo zábavné. Výsledky prací se ihned
konfrontovaly mezi jednotlivými týmy. Děti si ověřily své schopnosti jak po
textové, tak výtvarné stránce.
Workshop byl doprovázen ilustracemi Markéty Vydrové.
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Minisjezd dětských čtenářů v Novém Městě nad Metují
Naše knihovna se před lety
zapojila do setkávání dětských
čtenářů náchodského regionu. Již
dvakrát uspořádala setkání i
v našem městě. Letos se
organizace minisjezdu ujala
Městská knihovna v Novém
Městě nad Metují. Pro děti byl
připraven program pod názvem
„3 v 1 po Novoměstsku“.
Děti plnily rozmanité úkoly.
Navštívily i zámek
se strašidelným sklepením a krásnou zahradou. Naši knihovnu reprezentovali A.
Šrámková, E. Burdychová, M. Budinský, O. Baudyš, J. Vlček.

Měsíc červenec a srpen
Během prázdnin jsme byli nuceni, z důvodů malých prostorů knihovny,
vyřadit staré tituly knih, které se nepůjčovaly. Všechny jsme je nabízeli k
prodeji za cenu 3,-/ks.
Dále jsme během měsíce srpna realizovali grant z Ministerstva
kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, který
jsme obdrželi ve výši 39 000 Kč na pořízení databázového serveru a dvou
pracovních stanic pro uživatele knihovny. Celkové náklady projektu byly ve
výši 71 000 Kč.
Jistě jste zaznamenali, že knihovnu během prázdnin ozdobily i krásné
dřevěné vchodové dveře.
V prostorách knihovny byly vystaveny výtvarné práce žáků 1. třídy ZŠ.
Na pasování čtenářů děti dostaly začáteční písmenko svého jména a na stejné
písmenko kreslily věci, které nás obklopují.
Měsíc září
Během prázdnin a zejména pak začátkem září jsme balili školní učebnice.
Celkem jsme jich zabalili 222 kusů. O tuto službu naší knihovny je každoročně
velký zájem.
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V září knihovnu dvakrát navštívili žáci sedmé třídy základní školy. Učili
se orientovat v knihovně a vyhledávat literaturu v on-line katalogu. Tyto
dovednosti jsou velmi potřebné pro samostatnou práci. Jsme velmi rádi, že paní
učitelka Kateřina Novotná s dětmi do knihovny přišla a věnovala této
problematice potřebný čas.
Měsíc říjen
Týden knihoven 2015
Naše knihovna se
přihlásila k této
celostátní akci a
připravila ve
spolupráci s Obecní
knihovnou Batňovice
„Večerníčkovou
cestu“ pro 98 žáků
mateřské a první třídy
základní školy.
Připomněli jsme si
padesáté výročí
vzniku tohoto pořadu
pro děti. Na děti
čekalo 9 zastavení
v přírodě se známými
pohádkami. Po přečtení úryvku z pohádky děti plnily různé úkoly. Krteček chtěl
od dětí vědět, co všechno se mu vešlo do kapes nových kalhotek, Krysáci chtěli
roztřídit odpad, Trautenberk potřeboval vhodnou bylinku na bolení zubů,
Rákosníček chtěl vědět, kdo žije v rybníce, Bob a Bobek společně s dětmi cvičili
rozcvičku, Maxipsa Fíka zajímalo, jaké plemeno psa z něho vyroste, Makovou
panenku uneslo záhadné zvíře, které děti měly uhádnout, Rumcajs zkoušel děti,
zda poznají, k jakému účelu se boty na obrázku hodí, Křemílek s Vochomůrkou
vyzkoušeli děti z poznávání semínek. Celou cestu děti hledaly obrázky
Večerníčka, které byly důkladně schované. Na konci na ně čekalo malé
překvapení. Všichni dostali papírovou postavu Večerníčka.
Pohádkové cesty připravujeme již několik let a vždy mají u dětí velký
ohlas. Každý rok volíme jiné, aktuální téma. Už jsme putovali za pohádkami
Václava Čtvrtka, za zvířátky, Z pohádky do pohádky, za Josefem Čapkem a jeho
pohádkami „O pejskovi a kočičce“…
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V týdnu knihoven
pořádáme pro děti
výtvarnou dílnu. Letos
celkem dvacet osm dětí
vyrábělo obrázek
s hroznovým vínem. Při
tvoření si hezky
procvičovaly i jemnou
motoriku při vytváření
jednotlivých bobulek vína.
Těší nás, že dílna přilákala
i mladé maminky s malými
předškolními dětmi.

Další akce přátelské setkání s literaturou byla věnovaná čtenářům – seniorům.
Letos k nám opět zavítal známý regionální autor Mgr. Aleš Fetters z Náchoda a
krásně pohovořil na téma „Helena Čapková – sestra slavných bratří“. Dvacet
čtyři čtenáři se zaposlouchali do životních osudů nejen Heleny, ale i jejich bratří
Josefa a Karla.
Nechybělo ani malé občerstvení, které zpříjemnilo pěkné podzimní odpoledne.
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Měsíc listopad

Pro žáky čtvrté a páté
třídy základní školy jsme
připravili povídání o
dětské poezii, kterou
napsali František
Hrubín a Jan Skácel.
Oba autoři se inspirovali
obrazy Josefa Čapka,
který patří k významným
regionálním umělcům.
Děti se seznámily
s pojmy: galerie, originály,
reprodukce, malba, kresba,
kubismus. Poznávaly díla
českých ilustrátorů a
nakonec i dílo Josefa Čapka. Zjistily, že Čapkovou nejoblíbenější barvou byla
modrá. Podrobně rozebraly několik básní Jana Skácela ze sbírky „Kam odešly
laně“. Děti pracovaly s texty básní a učily se číst obrázky očima spisovatele.
Pro dospělé čtenáře byly v knihovně připraveny tematické záložky do
knih s básní současných autorů (Ivana Blatného, Violy Fischerové ...)
Knihovnu ozdobily obrázky na poezii Jiřího Žáčka, které malovaly děti
ze základní školy.
Měsíc prosinec
V prosinci jsme žili akcemi zaměřenými
na advent. Před svátkem sv. Mikuláše jsme
připravili pro děti z prvního oddělení mateřské
školy povídání „O čertech v českých
pohádkách“. Nechyběly ani sportovní
výkony. Děti přeskakovaly čertí metlu nebo
zkoušely unést pytel zlobivých dětí a
prokličkovat s ním překážkovou dráhu.
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Letos poprvé k nám zavítali
naši nejstarší spoluobčané, senioři,
o které se stará pečovatelská
služba. Společně jsme vzpomínali na
Vánoce našeho dětství a různé zimní
radovánky. Inspirací nám byla
knížka České Vánoce Josefa Lady,
ze které jsme se dozvěděli, jak malý
Josef prožíval Mikulášskou nadílku,
jak se všechny děti dokázaly radovat
ze zamrzlých rybníků a čerstvě
napadaného sněhu, jak slavily Vánoce v Hrusicích. Hezké chvíle při šálku kávy
nebo čaje s vánočním cukrovím nám všem příjemně okořenily adventní čas.
Letos nechyběla v naší
nabídce prosincových aktivit ani
„Vánoční tvůrčí dílna pro děti“,
která proběhla ve středu 9. 12.
2015. Paní Naďa Hurdálková
s dětmi vyráběla ozdobu na
zavěšení a vánoční přání se
rtyňskou kapličkou. Oboje bylo
vyrobeno z hnědého papíru, který
si děti zdobily jako perníček.
Pro malé děti jsme ještě připravili
omalovánky se zimní tematikou.
Dílnu navštívilo 34 dětí různých
věkových kategorií. Nechyběly ani předškolní děti, které doprovodily jejich
maminky. O dílnu se živě zajímal i pan starosta Zdeněk Špringr, který se přišel
osobně podívat, jak jde dětem práce od ruky.
Úspěch v celostátní soutěži Kamarádka knihovna
Naše knihovna se přihlásila do 5. ročníku celostátní soutěže o nejlepší
knihovnu pro děti "Kamarádka knihovna", kterou vyhlásil Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP. Ve druhé
kategorii (tj. 3001 - 5000 obyvatel) jsme se umístili na třetím místě. Z tohoto
úspěchu máme velkou radost, protože se nám podařilo udržet vysokou laťku. V
minulém ročníku jsme obsadili druhé místo ve své kategorii.
Soutěže se zúčastnilo více než 80 knihoven z celé České republiky.
Absolutním vítězem a nositelem titulu Kamarádka knihovna 2014 se stala
Městská knihovna Havířov.
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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.
Letos již potřetí byla vedoucí knihovny nominována za Svaz knihovníků a
informačních pracovníků do 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.
Soupis článků o naší knihovně
Ani o školním volnu nezůstala rtyňská knihovna bez dětí
In: Krkonošský deník - č. 52 (3. 3. 2015), s. 8
Táta čtenář dostal za odměnu velký dort, syn atlas zvířat
In: Krkonošský deník – č. (10. 4. 2015), s. 8
Malování může být zábava
In: Krkonošský deník – č. 103 (4. 5. 2015), s. 8
Titul Kamarádka knihovna patří i té rtyňské. Získala Bronz
In: Krkonošský deník – č. 124 (10. 6. 2015), s. 8
Dobrá zpráva pro Rtyňské
In: Krkonošský deník – č. 145 (23. 6. 2015), s. 1
Děti prošly s večerníčky pohádkovou cestu
In: Krkonošský deník – č. (16. 10. 2015), s. 8
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Ekonomické ukazatele
Zaměstnanci
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2015 celkem 2
zaměstnance s celkovým pracovním úvazkem 2. Úklid a výpomoc při půjčování
jsou řešeny dohodou o provedení práce.
Hospodaření knihovny
V roce 2015 hospodařila knihovna s rozpočtem 1 384 000. Příjmy z hlavní
činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) činily 47 495 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 1 513 527Kč. Z toho 228 026 Kč bylo použito na nákup knih a časopisů,
302 254 na spotřebu materiálu, 72 564 Kč na spotřebované energie, 58 794Kč
na opravy a udržování, 10 850 Kč na cestovné, 12 551Kč na telefony a provoz
internetu, 9 650 školení, 3 257Kč na poštovné, 47 859Kč na účetní práce, audit,
48 891Kč na ostatní služby (správa sítě knihovny, provoz webu, ochrana PCO a
pod.). Mzdové náklady činily 623 660 Kč, zákonné sociální pojištění 190 871
Kč, FKSP 5 651Kč, ostatní sociální náklady 12 309 Kč, pojištění majetku
14 574 Kč, odpisy investičního majetku 19 447Kč.
Hospodářský výsledek organizace byl ve výši 0 Kč

Dětské oddělení knihovny
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