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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, ve kterých publikujeme výsledky 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.
Od měsíce září knihovna informuje o svých aktivitách také na Facebooku.
Najdete nás na adrese: https://www.facebook.com/mkrtyne/
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Novinky v naší knihovně
V roce 2016 jsme získali dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven na přechod do interního formátu MARC21.
Přechod na interní formát MARC21 vyžadoval provedení konverze celé
databáze dokumentů a databáze autorit. Tu provedl dodavatel systému Clavius,
firma LANius s.r.o. v rámci nákupu licencí katalogizačních modulů:
Přechod na formát MARC21 Licence SQL verze do 50 000 sv.
Katalogizace knih, map, hudebnin
Evidence periodik, kompletů
Výsledkem projektu je možnost pracovat přímo se záznamy v
nejrozšířenějším formátu MARC21. Možnost vytvářet v tomto formátu
bibliografické záznamy nové nebo je stahovat ze všech hlavních zdrojů
tuzemských i světových. Zároveň dojde k aplikaci nových pravidel RDA a
zajištění kompatibility s Centrálním portálem knihoven.
Celkové náklady projektu se pohybovaly ve výši 22 022 Kč, z toho dotace
byla ve výši 15 000 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.
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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 458 čtenářů, což je 15,41 % z počtu obyvatel. Čtenářů do
15 let je 135.
Celkem knihovnu navštívilo 7 357 uživatelů. Počet návštěv na 1 obyvatele
2,47. Počet návštěv na 1 provozní hodinu je 6,15.
Webové stránky knihovny shlédlo 3 863 zájemců.
Internet v knihovně využilo 462 návštěvníků a je o něj stálý zájem. Naší
snahou je neustálá modernizace PC stanic.
Výpůjčky
Celkem bylo půjčeno 52 349 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si
dospělí čtenáři půjčili 33 649 dokumentů (8791 naučná literatura a 24 858
krásná literatura). Děti si vypůjčily celkem 8 054 publikací (1 842 naučná
literatura a 6 212 beletrie). Velký zájem je i o časopisy, kterých se u nás půjčilo
10 646 ks. Počet výpůjček na 1 obyvatele 17,61.
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
49 žádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno 49 požadavků.
Naše knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 122 zájemců z jiných
knihoven.
Graficky znázorněné výpůjčky literatury
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Nejžádanější tituly knih v roce 2016
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 počet výpůjček (kolikrát byl
titul půjčen).
Oddělení pro dospělé čtenáře
- beletrie
Rottová, Inna: Konec milovníka žen (28x)
Eidler, Petr: Na šábes se nevraždí (26x)
Hesová, Petra: Srdcový král (26x)
Körnerová, H. M.: Heřmánkové údolí (26x)
Popelínský, Lubomír: 3x nadporučík Žilka (26x)
Vondruška, Vlastimil: Přemyslovská epopej (26x)
Welsch, Vítězslav: Třetí strana mince (26x)
Welsch, Vítězslav: Člun v mlze (26x)
Rampichová, Zuzana: Příliš vysoké podpatky (25x)
Češka, Stanislav: Krutá smrt (25x)
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.
Oddělení pro dospělé čtenáře
- naučná literatura
Parsons, Rob: Prarodičem snadno a rychle (39x)
Müller, Wunibald: Sám, ale ne osamělý (25x)
Novák, Tomáš: Jak (pře)žít se stárnoucími (25x)
Karp, Harvey: Nejšťastnější miminko v okolí(24x)
Pighin, Gerda: První rok života dítěte (24x)
Ryantová, Marie: Českoslovenští prezidenti (24x)
Hrady a zámky České republika (23x)
Turistické zajímavosti České (23x)
Ehrhardt, Ute: Tipy a triky pro zlobivé holky (23x)
Jirásek, Václav: O dolování černého uhlí (22x)
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Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
Flanagan, John: Hraničářův učeň (22x)
Mongredien, Sue: Zachráněná sovička (17x)
Traktory (12x)
Mercer, Sienna: Moje ségra je upír (12x)
Lanczová, Lenka: Dvakrát dospělá (12x)
Monstrata, Nessi: Monster High (11x)
Cass, Kiera: První (10x)
Dudek, Adolf: Dudek a zvířátka ze ZOO (10x)
Hawkins, Sarah: Uzdravený poník (10x)
Horyna, Václav: Perly mezi kamením (10x)
Oddělení pro dětské čtenáře
- naučná literatura
Auta a náklaďáky (16x)
Moje traktory (12x)
Lacey, Minna: Velká kniha o velkých strojích (12x)
Barnes, Ian: Historický atlas rytířů a hradů (11x)
Jak to žije na letišti (10x)
Jak to žije v servisu (10x)
Minecraft (10x)
Traktor (10x)
Costantino, Maria: Uzly (10x)
Cullis, Megan: Velká kniha o velkých vlacích (10x)

Fond
Knihovní fond činí 22 701 dokumentů. V roce 2016 bylo nakoupeno
celkem 1 000 svazků v hodnotě 244 381 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.
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Nejdražšími tituly, které jsme nakoupili v daném roce jsou:
ZELENÝ, Mnislav: Veselé tropy Amazonie (598,00 Kč)
MIZIELIŃSKA, Aleksandra: Mapy (499,00 Kč)
REVENSON, Jody: Kouzelnický svět J. K. Rowlingové - filmová magie
(499,00 Kč)
JAMES, E. L.: Grey (459,00 Kč)
KREINBERG, Peter: Ježdění ve volném čase (450,00Kč)
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
Receptář
Krkonoše
Zahrádkář
Domov
Dům a zahrada
Můj dům
Chatař,chalupář














Burda
Sandra
Pěkné bydlení
Svět koupelen
Svět kuchyní
Maminka
Creative amos
Dekor
Diana baby
Naše rodina
100+1
Computer






Rodným krajem
21. století
d-Test
Krkonošský
deník
 Zdraví
 Rozmarýna
 Amos

Akce pro veřejnost
Během celého roku jsme uspořádali 62 akcí, kterých se dohromady
zúčastnilo 1 347 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 …
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Výběr akcí, které knihovna v jednotlivých měsících pořádala
Měsíc leden
První týden v lednu jsme uspořádali besedu pro žáky 1. třídy ZŠ. Povídali
jsme si o tom, jak se v minulosti slavili Vánoce v Evropě a jak se slaví dnes
v Česku. Děti se rozpovídaly, jaké dárky jim přinesl Ježíšek a jak probíhaly
oslavy u nich doma. Povídání jsme zpestřili zábavnými soutěžemi, jako je
chytání ryb na udici nebo hledání obrázků se zimní tematikou. Děti bavily i
hádanky.
Vyhodnocení literární soutěže „Jak je to s králem“
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší ve spolupráci s
Klubem dětských knihoven SKIP vyhlásila na podzim
literární soutěž z projektu "Kde končí svět". Téma "Jak
je to s králem" bylo zaměřeno na sedmisté výročí
narození Karla IV., které se v tomto roce slavilo. Do
soutěže se zapojili žáci sedmé a osmé třídy základní
školy. Celkem se sešlo čtyřicet osm prací.
Komise složená z Jany Sehnalové, Naděždy Hurdálkové, Jarmily Pavlové a
Mgr. Kateřiny Novotné vybrala nejlepší práce.
V kategorii žáků sedmé třídy se umístili:
1. místo: Adam Janko
2. místo: Tomáš Fofonka
3. místo: David Hakl
V kategorii žáků osmé třídy se umístili:
1. místo: Karolína Čiháková
2. místo: Vendula Bartáková
3. místo: Johana Šimková a Jakub Klusáček
Všichni jmenovaní obdrželi diplom a věcné ceny. Nejlepší práce z obou
kategorií postoupily do krajského kola soutěže.
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Měsíc únor
Již po osmé jsme nabízeli dětem prostory naší knihovny o jarních
prázdninách. Měli jsme připravené na každý den zábavné i poučné soutěže a
kvízy s drobnými odměnami.
Děti si mohly u nás zahrát nebo půjčit zábavné vzdělávací hry od
firmy Albi: Párty Alias velká sázka, Ubongo, V kostce svět, Dominion,
Osadníci z Katanu (rychlá karetní hra), Zlaté Česko.
Ve středu 24. 2. 2016 od 12 do 16 hod se konala tvůrčí dílna pro děti.
Vyráběli jsme textilního sněhuláka - zapichovátko.
Anketa SUK 2015
V knihovně se mohly děti zapojit do 23. ročníku ankety o nejoblíbenější
dětskou knihu vydanou v roce 2015. Stačilo vyplnit anketní lístek a odevzdat ho
knihovnici, která všechny lístky zaslala do Národní pedagogické knihovny
v Praze. Tam z lístků losovali výherce pěkných knížek. Slavnostní vyhlášení
výsledků ankety proběhlo 6. 4. 2016 v Památníku národního písemnictví v Praze
za účasti předních českých spisovatelů a ilustrátorů.
Měsíc březen
Knihovna se zapojila do celostátní akce „Březen-měsíc čtenářů“. V rámci
této akce jsme uspořádali:
Velikonoční výtvarnou dílnu pro děti, která proběhla ve středu 16. 3.
2016. Děti vyráběly obrázek
s originální výzdobou z ptačí říše.
Kdo ještě měl chuť pracovat, mohl
si vystřihnout a slepit papírovou
sponku na ozdobu velikonočního
ubrousku. Děti vyráběly sponky pro
všechny členy své rodiny a těšily se,
že si jimi vyzdobí slavnostní
velikonoční tabuli. O tvůrčí dílnu
mělo zájem 29 dětí různých
věkových kategorií. Malé děti
doprovodily jejich maminky.
V pátek 18. 3. 2016 jsme pozvali naše seniory z pečovatelské služby na
besedu o velikonočních zvycích a obyčejích. Při kávě a čaji jsme si četli
z knihy Martina Bestajovského: Lidové obyčeje a nápady - JARO. Připomněli
jsme si čtyřicetidenní období půstu před velikonočními svátky se všemi zvyky,
které naši předkové provozovali.
-9-
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V pondělí 21. 3. 2016 jsme si povídali o
velikonočních zvycích se žáky první třídy
základní školy. Vysvětlili jsme si některé
symboly Velikonoc, jako jsou kraslice, pečení
beránků, svěcení kočiček, pletení
pomlázek…Děti odcházely domů s novou
koledou, kterou mohly o velikonocích mile
překvapit svoje blízké.
Dne 23. 3. 2016 jsme připravili přednášku Martiny Bittnerové pro žáky 4. a
5. třídy ZŠ na téma: Barunka – její skutečný příběh. Program seznamoval s
životem nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové. Probírali jsme její
skutečné dětství versus příběh Babičky i osudy jejích dětí.
Ve stejný den jsme uskutečnili pro žáky 7. a 8. třídy ZŠ přednášku na téma:
Velikáni za zrcadlem – nejslavnější čeští spisovatelé 19. století – Božena
Němcová a Karel Hynek Mácha a tajemství jejich životů. Jaké měli dětství,
záliby, umělecké osudy? Co nás na nich přitahuje kromě jejich umění? To vše
se děti dozvěděly o našich velikánech v tomto programu.
Začátkem měsíce března jsme zakoupili do
dětského oddělení sedací vak pro děti v pestré
oranžové barvě. Rádi bychom tak vytvořili
útulnější prostředí pro přátelská setkávání
dětských čtenářů. Přijďte si vyzkoušet jeho
pohodlí.
Měsíc duben
Noc s Andersenem 2016
Letos se již po šestnácté konala v naší
knihovně „Noc s Andersenem“. Pro děti ze třetí
a čtvrté třídy byl připraven bohatý program
zaměřený na námořnickou tematiku, protože
jsme si letos připomínali 180. výročí vzniku
pohádky Malá mořská víla.
Nejprve jsme děti seznámili s pohádkářem
H. Ch. Andersenem a převyprávěli jmenovanou
pohádku. Potom jsme s dětmi vyrazili do přírody a při hře je seznamovali
s živočichy, kteří žijí v moři. Po pečlivém přečtení informací děti odpovídaly na
všetečné otázky. Na konci cesty je čekal poklad. Po návratu do knihovny jsme
vyráběli mořské akvárium z krabice od bot. Potom děti poznávaly zvuky –
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šumění moře, motor lodě, volání racků, zpěv delfínů, příboj. Následovala hra
BINGO s námořnickými obrázky. Když jsme si vysvětlili funkci majáků, děti
skládaly puzzle tohoto důležitého zařízení. Pak vyrazily na stezku odvahy, která
spočívala v tom, že po tmě šly do blízkého parku a na cestu jim svítily majáky.
Byly to sklenice se svíčkou a obrázkem majáku. Na konci cesty se děti
podepisovaly na připravenou listinu. Když jsme se vrátili zpět do knihovny, děti
vymýšlely příběhy s námořnickou tematikou, které jsme si nakonec přečetli. Za
splněné úkoly byly děti průběžně odměňované čokoládovými zlaťáky. Nakonec
jsme si pustili audio pohádku Malá mořská víla.
Noc byla dlouhá a nedá se říci, že bychom spali. To je opravdu to
nejnáročnější na celé akci!
Každoročně se zapojujeme do veřejné sbírky pro dětský hospic
v Malejovicích. Letos děti darovaly 530,- Kč a celkem jsme odeslali na konto
nadace Klíček částku 1030 Kč. Děkujeme všem dárcům.
Znají dnešní děti „Otce vlasti“?
Městská knihovna ve Rtyni v
Podkrkonoší připravila pro žáky základní
školy program, ve kterém si připomínali
700. výročí narození Karla IV. Děti se
zábavnou formou pomocí přesmyček
dověděly základní životopisná data o jeho
životě. Pracovaly ve skupině. Každá skupina
dostala kreslenou postavu Karla IV. a
postupně, za správné řešení kvízových
otázek, získávala možnost si vybarvit část králova oděvu. Programu se účastnilo
68 dětí z páté, šesté a sedmé třídy ZŠ. Výtvarné práce dětí byly vystaveny v
prostorech knihovny.
Naším cílem bylo zajímavou formou přiblížit život a dílo Otce vlasti Karla IV.
Pro děti z mateřské školky jsme
připravili koncem dubna program o
klasických pohádkách. Vysvětlili jsme si,
jak pohádky poznáme, jaké postavy
v pohádkách vystupují a hlavně, že
v pohádkách je zlo potrestáno a dobro
zvítězí.
Společně jsme si převyprávěli
pohádku O veliké řepě, O perníkové
chaloupce, O třech prasátkách. Aby nám
vyprávění pěkně šlo, máme připravené velké obrázky, které nás dějem pohádky
provázejí. Během povídání děti měly i různé aktivity. Na fotce přemýšlí o tom,
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jak to bylo se Šípkovou Růženkou. Obrázky vyjadřují důležité děje pohádky a
děti mají za úkol je správně seřadit.
Na konci dubna navštívila knihovnu obě oddělení družiny. Bylo to před
čarodějnicemi a tak téma programu bylo jasné. Četli jsme si z pohádkové
knížky Obrázky čarodějnic, víl a skřítků, ve které je humornou formou
nastíněn život malé čarodějnice od narození přes školní léta až po dospělost.
Děti ochutnávaly různé čarodějnické lektvary, jako je hadí jed, dračí krev, švábí
sliz. Vyzkoušely si létání na koštěti. Veselé odpoledne jsme si všichni společně
užili.
„Kamil neumí lítat“ je název
moderní pohádky o špačkovi
knihomolovi, se kterou jsme seznámili
děti první a druhé třídy ZŠ. Na
jednoduchém příběhu se děti přivádí
k poznání, že každý jedinec má své
nezastupitelné místo ve společnosti,
zároveň se akceptuje důležitost četby,
vzdělání, spolupráce a tolerance.
V programu se používají prvky kritického
myšlení a dramatické výchovy.
Měsíc květen
Vítězové místního kola literární
soutěže „Jak to bylo s králem“, která byla
vyhlášená k 700. výročí narození Otce vlasti
Karla IV., se zúčastnili slavnostního
vyhlášení výsledků krajského kola v Nové
Pace.

Naši knihovnu reprezentovali:

Vendula Bartáková
Karolína Čiháková
Johana Šimková
Tomáš Fofonka
David Hakl
Adam Janko
Jakub Klusáček
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Děti se na místě zapojily i do hodnocení nejlepších výtvarných prací na
dané téma. Po vyhlášení výherců a dobrém obědě, děti formou hry poznávaly
město.
Měsíc červen
Rok se sešel s rokem a opět
přišel čas pozvat naše milé
prvňáčky do knihovny na
slavnostní pasování. Během roku
jsme se již vzájemně poznali, celá
třída s paní učitelkou Janou
Hanušovou navštívila několikrát
knihovnu. Mnohé děti se už
nemohly dočkat, až dostanou
bezplatnou průkazku čtenáře na celý
rok. Z projektu „Knížka pro
prvňáčka“, do kterého se naše
knihovna přihlásila, dostaly na památku knížku. Jedná se o knížku pro děti,
původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována výhradně pro
účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky
koupit. Ve školním roce 2015/2016 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové
a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti. Na konci akce děti dostaly za
úkol vymalovat začáteční písmenko svého křestního jména a nakreslit na něj
věci, které začínají na dané konkrétní písmenko. Práce dětí byly vystaveny
během letních prázdnin v naší knihovně.
Celkem bylo pasováno 23 dětí.
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.
Na přelomu měsíce června a
července obec realizovala v naší
knihovně a staré škole investiční akci
„Výměna oken“. Jednalo se o nemalý
zásah do přirozeného běhu knihovny,
navíc s nutností několik dní "přežít"
přítomnost řemeslníků a něco
nepořádku. Velmi důležitou součástí
výměny oken bylo provedení
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zednického začištění nově instalovaných oken a vymalování.
Pak následoval velký úklidu všech prostorů knihy, včetně regálů
s knihami. Dnes již okna slouží k plné spokojenosti nás i uživatelů.
Koncem července jsme realizovali grant z Ministerstva kultury ČR
v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, který jsme obdrželi
ve výši 15 000 Kč na přechod na interní formát MARC 21. Jedná se o odborné
zpracování a ukládání dat podle mezinárodního formátu. Výsledkem projektu je
možnost pracovat přímo se záznamy v nejrozšířenějším formátu. Máme tak
možnost vytvářet v tomto formátu bibliografické záznamy nové nebo je stahovat
ze všech hlavních zdrojů tuzemských i světových.
Celkové náklady projektu byly ve výši 22 022 Kč.
Měsíc září
Knihovna na Facebooku
Od měsíce září nás najdete také na facebooku
https://www.facebook.com/mkrtyne/

Měsíc říjen

Týden knihoven 2016
Braňte knihu, tak znělo motto
v pořadí už 20. Týdne knihoven,
který probíhal od 3. do 7. 10. 2016
v mnoha knihovnách České republiky.
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Rtyňská knihovna se do akce zapojila
programy jak pro děti, tak pro dospělé. Pro
nejmenší uživatele, děti z mateřské školy a
první třídy základní školy, jsme připravili
„Cestu za zvířátky“. Děti se formou hry
seznamovaly se zvířátky, která žijí ve volné
přírodě. Čekaly na ně hádanky i různé úkoly.
Každý účastník získal za odměnu
papírového šnečka přidělaného na dřevěném
kolíčku.
Nejstarší čtenáře jsme pozvali
na přátelské setkání s Václavem a
Věrou Jiráskovými z Trutnova.
Společně jsme si připomněli 80.
výročí prvního vydání Rtyňské
vlastivědy. Čtením krátkých úryvků
z jednotlivých kapitol vlastivědy
jsme se seznámili s tím, jak se dříve
rtyňští oblékali, co jedli, čím se
živili, jak bydleli, jak to vypadalo
v dolech. Příjemné čtení a povídání
doplnil pan Václav Jirásek osobními vzpomínkami na práci horníků v blízkých
uhelných dolech, ve kterých se v devadesátých letech minulého století ukončila
těžba.
Školáci si mohli vyrobit těžítko
v podobě ozdobeného kamínku na
výtvarné dílně, kterou připravila paní
Naděžďa Hurdálková. Ani špatné
počasí, déšť a vítr neodradily děti
od návštěvy knihovny. Kdo chtěl, mohl
se zapojit do soutěží, které celý týden
probíhaly. Drobná odměna některé děti
motivovala k účasti na soutěžích.
Všem dospělým návštěvníkům jsme po celý týden rozdávali
antistresové omalovánky, které pro tuto příležitost nakreslila výtvarnice Renata
Juráková.

- 15 -

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Měsíc listopad

Naše knihovna se přihlásila již k 18. ročníku festivalu Den poezie Žádný člověk není ostrov.
Pro žáky páté třídy jsme připravili program o poezii „Je poezie nuda?“.
Děti se hravou 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
s básněmi.
Od listopadu si pro svoje děti u nás můžete vypůjčit nový časopis
"Raketa", který vydává nakladatelství Labyrint. Vychází čtyřikrát do roka a
každé číslo se věnuje vždy jednomu tématu. Například vesmíru, mláďatům,
létání, jídlu, broukům... Získali jsme i starší čísla, takže máte možnost se s
časopisem blíže seznámit.
Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR
a Klub dětských knihoven
SKIP vyhlásily 6. ročník
soutěže o nejlepší knihovnu
pro děti s názvem
Kamarádka knihovna. Naše
knihovna se do soutěže zapojila a rozdávala dětem
vysvědčení, kterými děti hodnotily knihovnu. Za
odměnu dostaly drobný dárek.
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Měsíc prosinec
Během měsíce prosince
jsme pozvali do naší knihovny
děti z mateřské školy a první a
druhé třídy základní školy na
program o českých Vánocích.
Povídali jsme si o adventu a jeho
symbolu – adventním věnci.
Podle obrázků děti určovaly,
které aktivity a předměty souvisí
s Vánocemi. Pak našly pět dárků
pod stromečkem. V každém
dárku čekalo nějaké překvapení.
V prvním dárku děti našly betlém a knížku, ze
které jsme si přečetli vánoční příběh o narození
Ježíše. V druhém dárku bylo CD s koledami,
takže jsme si jednu koledu i poslechli a povídali
si o významu těchto vánočních písní. Ve třetím
dárku byla úplně nová knížka „O pejskovi a
kočičce, jak slavili vánoce“. Celou pohádku
jsme si přečetli a prohlédli krásné ilustrace.
Čtvrtý dárek skrýval papírové ozdoby na
stromeček, které děti na místě vybarvily a
ozdobily jimi vánoční strom v knihovně.
V posledním dárku byla filmová pohádka „Jak
Pat a Mat pekli vánočku“. Věříme, že se nám
podařilo dětem zkrátit čas čekání na „Ježíška a
dárky“.
Ve středu 14. 12. 2016 jsme
pořádali vánoční výtvarnou dílnu, na
které si děti vyráběly vánoční přáníčka a
zapichovátko ve tvaru sněhuláka.
Vyrábění je velmi bavilo a děti myslely
na všechny členy své rodiny a přáníček
vyrobily hned několik. Těšilo nás, že
některé malé děti doprovodily i
maminky a společně si užily adventní
odpoledne v naší knihovně.
Celkem mělo o akci zájem 25 dětí.
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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 SKIP, 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 počtvrté 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
Březen není jen začátkem jara, patří také čtenářům
In: Krkonošský deník - č. 76 (1. 4. 2016), s. 8
Znají dnešní děti Otce vlasti?
In: Krkonošský deník – č. 94 (22. 4. 2016), s. 8
Rtyňská knihovna rozdávala antistresové omalovánky
In: Krkonošský deník – č. 239 (12. 10. 2016), 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 2016 hospodařila knihovna s rozpočtem 1 390 000. Příjmy z hlavní
činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) činily 43 092 Kč. Tyto
příjmy jsou tvořeny z poplatků 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 1 469 799 Kč. Z toho 244 381 Kč bylo použito na nákup knih a časopisů,
508 912 na spotřebu materiálu, energie, zboží, služeb. Osobní náklady činily
896 482 Kč, odpisy investičního majetku 19 447Kč.
Hospodářský výsledek organizace byl ve výši 0 Kč

Dětské oddělení knihovny
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