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Výroční zpráva za rok 2017
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tel. 499 888 562, 772 720 881
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https://www.facebook.com/mkrtyne/

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.
Knihovna pravidelně 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 2017 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 SQL verze
do 50 000 svazků:
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 i regionální publikace.
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 150 Kč na jeden rok. Studenti, učni a
důchodci platí 100 Kč a děti do 15 let 50 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.
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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 534 čtenářů, což je 17,79 % z počtu obyvatel. Čtenářů do
15 let je 183.
Celkem knihovnu navštívilo 6 511 uživatelů. Počet návštěv na 1 obyvatele
2,16. Počet návštěv na 1 provozní hodinu je 6,15.
Webové stránky knihovny shlédlo 4 517zájemců.
Internet v knihovně využilo 446 návštěvníků a je o něj stálý zájem. Naší
snahou je neustálá modernizace PC stanic.
Výpůjčky
Celkem bylo půjčeno 50 575 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si
dospělí čtenáři půjčili 32 923 dokumentů (8 105 naučná literatura a 24 818
krásná literatura). Děti si vypůjčily celkem 7 115 publikací (1 527 naučná
literatura a 5 588 krásná literatura). Velký zájem je i o časopisy, kterých se u
nás půjčilo 10 537 ks. Počet výpůjček na 1 obyvatele 16,85.
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
198 žádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno 196 požadavků.
Naše knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 29 zájemců z jiných
knihoven.
Graficky znázorněné výpůjčky literatury
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Nejžádanější tituly knih v roce 2017
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
Green, John: Sněží, sněží… (23x)
Keleová-Vasilková, Táňa: Vůně života (22x)
Šárková, Danka: Čekala jsem dlouho (22x)
Roth, Veronica: Čáry života (20x)
Tartt, Donna: Stehlík (20x)
Ebert, Sabine: Rozhodnutí porodní báby (19x)
Hanibal, Jiří: Král a císař (19x)
Jakoubková, Alena: Čiň manželu dobře - peklem se ti odmění (19x)
Morton, Kate: Tajemství letního odpoledne (19x)
Roberts, Nora: Kdo chce víc (19x)
Haran, Elizabeth: Květy v poušti (18x)
Pořadí nejžádanějších titulů krásné literatury pro dospělé čtenáře je
v letošním roce ovlivněno hlavně zájmem čtenářek o romány pro ženy.
Oddělení pro dospělé čtenáře
- naučná literatura
Parsons, Rob: Prarodičem snadno a rychle (64x)
Vybíralová, Helena: Helenčino pečení. Vánoční (33x)
Hrady a zámky České republiky (28x)
Turistické zajímavosti České republiky (28x)
Welzl, Jan: Eskymo Welzl (24x)
Jonáš, Josef: Jak dál po antibiotikách (21x)
Lalík, Michal: Práce s počítačem pro seniory (21x)
Matoušek, Oldřich: Encyklopedie sociální práce (21x)
Matoušek, Oldřich: Hodnocení ohroženého dítěte (21x)
Matoušek, Oldřich: Sociální práce v praxi (21x)
Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
Brooks, Felicity: Protiklady (19x)
Johnson, Rebecca: Julinka a její zvířátka (17x)
King, Trey: Mimoni: Kdo hledá najde (14x)
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Thorne, Jack: Harry Potter a prokleté dítě (13x)
Maple, Daphne: Psí záchranářky (12x)
Small, Lily: Zvířátka z Kouzelného lesa (12x)
Solberg, A.: Válka proti superkrávám (12x)
Vtipy pro děti (11x)
Choux, Nathalie: Objevujeme svět! (11x)
Choux, Nathalie: Objevujeme svět! Farma (11x)
Oddělení pro dětské čtenáře
- naučná literatura
To mě baví počítání (19x)
Daynes, Katie: Otázky a odpovědi ze světa (15x)
Fyzika (14x)
Erne, Andrea: Vše o hasičích (14x)
Köthe, Rainer: Elektřina (14x)
Objevujeme svět! Vozidla (13x)
Beránková, Irena: Jednoduché ozdoby (13x)
Choux, Nathalie: Objevujeme svět! Divoká zvířata (13x)
Nieländer, Peter: Popeláři jedou (13x)
Babicová, Violeta: Abeceda půvabu (12x)
Fond
Knihovní fond činí 20 585 dokumentů. V roce 2017 bylo nakoupeno
celkem 897 svazků v hodnotě 244 283 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.
Nejdražšími tituly, které jsme nakoupili v daném roce:
Guinness world records (599,00 Kč)
Bettelhem, Bruno: Za tajemstvím pohádek: proč a jak číst v dnešní době
(499,00 Kč)
Gabaldon, Diana: Mořeplavec (499,00 Kč)
Bird, Michael: Van Goghova hvězdná noc: Dějiny umění v příbězích pro děti
(499,00 Kč)
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Malátová, Lenka: Paličkování s láskou (499,00Kč)
Jelínková Homolová, Dita: Šlechta v proměnách: osudy aristokracie
v Československu v letech 1918-1948 (499,00 Kč)
Krtička-Polický, Antonín: Pověsti z Policka - o kraji mezi Ostašem, Hvězdou,
Borem a řekou Metují (450,00 Kč)
Knihovna také odebírá a zpracovává celkem 30 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
Pěkné bydlení
Svět koupelen
Svět kuchyní
Creative Amos
Dekor
Diana baby
Naše rodina

•
•
•
•
•
•
•
•

100+1
21. století
d-Test
Krkonošský
deník
Zdraví
Rozmarýna
Amos
Rodným krajem

Z nabídky dětských časopisů:
• Čtyřlístek
• Raketa
• Kačer Donald
Akce pro veřejnost
Během celého roku jsme uspořádali 31 akcí, kterých se dohromady
zúčastnilo 660 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 …, pro které
také připravujeme zajímavé programy.
Počet akcí v roce 2017 ovšem ovlivnily personální problémy v měsících
dubnu, květnu a červnu. K delší nemoci knihovnice Naděždy Hurdálkové přibyl
i úraz kolene vedoucí knihovny při lyžování. Museli jsme přistoupit k omezení
půjčovních dnů knihovny pouze na úterý a čtvrtek. Naši pomocníci, paní Jarmila
Pavlová a Petr Sehnal, se snažili nás při půjčování zastoupit a co nejlépe
obsloužit všechny uživatele knihovny. Některé plánované akce se uskutečnily,
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jiné ne. Např. beseda s ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem pro žáky
prvního stupně základní školy proběhla. Již v pořadí sedmnáctou Noc
s Andersenem jsme však museli zrušit.
V domácím prostředí se uskutečňoval nákup knih a další zpracovaní.
Vzdáleným přístupem PC do knihovny mohly probíhat i ekonomické činnosti.
Maximálně jsme se snažili, abychom udrželi fungující knihovnu se všemi
službami, i když nás to stálo nemalé úsilí.
Výběr akcí, které knihovna v jednotlivých měsících pořádala
Úprava regálů v půjčovně pro dospělé čtenáře

Během měsíce
prosince 2016 jsme
provedli malou úpravu
regálů v půjčovně pro
dospělé čtenáře. Regálům
v prostoru půjčovny jsme
dali přidělat kolečka, aby
se s nimi lépe
manipulovalo. Máme málo
místa pro fond a zároveň
pro aktivity se čtenáři,
zejména s dětmi. Regály v
případě potřeby odsuneme
a vytvoříme volnější
prostor pro pořádání akcí.

Upravili jsme také prostor pro práci na PC. Doufáme, že uživatelé budou
spokojeni. Změnou postavení regálů došlo i ke změně řazení literatury.
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MĚSÍC ÚNOR
Knihovna připravila pro žáky 5. třídy základní školy program o
moderních autorských pohádkách. Děti se dozvěděly rozdíly mezi tradiční
klasickou a umělou moderní pohádkou. Přečetli jsme si ukázku z pohádky „O
ztracené ponožce“ z knihy Renaty Šikulové „Pohádkové příběhy k zábavě i
k učení“. Děti měly za úkol vymyslet pokračování pohádky. Pracovaly ve
skupinách a vymýšlely originální konec pohádky. Svoji práci prezentovaly před
ostatními. Nakonec se od knihovnice dozvěděly, jak to dopadlo s ponožkou ve
jmenované pohádce.
Naším cílem bylo, aby se děti o moderních autorských pohádkách
dozvěděly něco zajímavého a zároveň se při tom i pobavily.

SUK 2016

V naší knihovně se mohly děti zapojit do 24. ročníku
ankety o nejoblíbenější dětskou knihu vydanou v roce
2016. 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. Kdo odpověděl na doplňující otázku, mohl získat až 5
dětských knih zcela zdarma. Slavnostní vyhlášení výsledků
ankety proběhlo 12. 4. 2017 v Památníku národního písemnictví v Praze za
účasti předních českých spisovatelů a ilustrátorů.
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MĚSÍC BŘEZEN
Dne 28. 3. 2017 zavítal do
našeho města ilustrátor dětských
knížek Adolf Dudek. Děti z prvních,
druhých, třetích a čtvrtých tříd měly
možnost se s ním osobně setkat a na
vlastní oči vidět zajímavý pořad o tom,
jak vzniká kresba.
Společnými silami pak tvořili
jednoduché obrázky, při kterých se
všichni společně pořádně bavili.

MĚSÍC KVĚTEN
V červnu loňského roku se naše knihovna přihlásila do celostátní
soutěže dětských oddělení „Kamarádka knihovna“. Porota vyhodnocovala
nejlepší knihovnu pomocí nejrůznějších kritérií, počtem dětských čtenářů
počínaje, úsměvem knihovnice konče. Děti vyplňovaly knihovně vysvědčení,
která jsme zaslali do Národní knihovny ČR. Hodnotící komise poté porovnávala
statistické údaje, vyhodnocovala vysvědčení, bodovala dětské webové stránky
knihovny apod.
Svými výsledky jsme se dostali do finále soutěže v kategorii 3000 – 5000
obyvatel obce. Dne 24. 5. 2017 nás navštívila hodnotitelská komise, složená
z odborníků, osobně si prohlédla prostory knihovny a seznámila se s
naší činností. Výsledky jsme se dozvěděli až začátkem června.

MĚSÍC ČERVEN
Dne 23. 6. 2017 jsme v naší knihovně pasovali nové čtenáře. Bylo to
dvacetšest žáků první třídy základní školy pod vedením paní učitelky Martiny
Kábrtové. Král Abecedník I. s písmenkovou vílou společně děti nejprve
vyzkoušeli, zda se naučily všechna písmenka a pak je slavnostně pasovali na
čtenáře. Děti si odnesly domů průkazku do knihovny, záložku do knihy a
krásnou knihu, kterou jsme získali díky grantu Knížka pro prvňáčka. Letos to
byla kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v
Lampálii. Jedná se o původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována
pro tento projekt a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
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Úspěch v soutěži dětských oddělení „Kamarádka knihovna“
Kamarádka knihovna je celostátní soutěž o nejlepší dětské oddělení
knihovny v České republice. Soutěž organizuje Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR.
Poprvé byl vítěz vyhlášen v roce 2007. Hodnotí se spokojenost dětí s
knihovnou, provozní doba oddělení pro děti, procento registrovaných dětských
čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci, počet výpůjček, počet akcí, počet stanic
veřejného internetu, které jsou k dispozici dětem, nákup knih, prostorové
vybavení knihovny, ad.
Knihovna Rtyně v Podkrkonoší se umístila na třetím místě v 1.
kategorii, tj. do 5000 obyvatel. Máme velkou radost z tohoto umístění. Naše
výkony jsou z celorepublikového hlediska velmi vysoké. Již několikrát jsme za
práci s dětmi získali ocenění. Jen bohužel nemáme odpovídající prostorové
vybavení dětského oddělení, které nám znemožňuje se umístit v této soutěži na
nejvyšším místě.

MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN
Od 7. 8. 2017 do 18. 8. 2017 byla knihovna uzavřená. Prováděli jsme po pěti
letech revizi knihovního fondu, tak jak nám to nařizuje knihovnický zákon.
Jedná se o proces, při kterém se porovnává skutečný stav knihovních jednotek
ve fondu se stavem evidence a výpůjček. Revize se provádí v intervalech
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stanovených zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Výsledkem revize je typicky zjištění počtu ztracených dokumentů a dokumentů
vhodných k vyřazení z fondu. Může však také dojít k nalezení dokumentů, které
byly považovány za ztracené. Celkem jsme odrevidovali 22 700 svazků knih.
Zároveň jsme vyřazovaly zastaralé a
nepůjčované tituly knih. Jedná se o
romány pro ženy, detektivky, dětskou
literaturu, dobrodružné romány.
Vyřadili jsme knihy, které se deset let
nepůjčili. Jednalo se o tři tisíce svazků.
Chtěli jsme dát knihám druhou šanci a
tak je nabídli k prodeji za 5,- Kč/ks.
Uživatelé knihovny o ně projevili zájem
a některé z nich si koupili.

MĚSÍC ZÁŘÍ
V rámci mezinárodní spolupráce naše město hostilo ve dnech 14. 9. –
17. 9. 2017 delegaci z města Elstra. Členy této delegace byl starosta města
Elstra pan Frank Walchholz se svoji manželkou, tajemník a radní města. Během
tohoto setkání hosté postupně navštívili jednotlivé příspěvkové organizace
zřizované naším městem, mezi nimi i naši knihovnu.
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MĚSÍC ŘÍJEN
21. ročník Týdne knihoven
Celostátní akce na podporu četby a knihoven
probíhala v týdnu od 2. 10. do 8. 10. 2017. Nabízeli jsme
přihlašování nových čtenářů zdarma. Této možnosti
využili tři obyvatelé Rtyně, kteří se přihlásili a stali se
čtenáři knihovny. Pro děti jsme připravili každý den nové
soutěže a kvízy s drobnými odměnami, do kterých se
zapojilo 48 dětí. Nabízeli jsme prodej vyřazených knih a
časopisů, o které byl opravdový zájem.
Naše knihovna se podílela na setkání s knihovníky obecních knihoven
Jičínska, které se uskutečnilo 12. 10. 2017 v Obecní knihovně v Batňovicích.
Knihovníky mimo jiné zajímala práce komisaře soutěže „Vesnice roku“, kterou
dělá vedoucí rtyňské
knihovny již čtyři roky.
Připravila si prezentaci o
tom, jak připravit knihovnu
na takovou soutěž a ukázala
příklady dobré praxe.
Setkání se neslo
v přátelském duchu a
věříme, že pro zúčastněné
knihovníky bylo přínosné.

18. 10. 2017 navštívili
naši knihovnu žáci šestých
tříd ZŠ, pro které jsme
připravili program o
třídění literatury v
knihovnách. Děti se
seznámily se základním
tříděním literatury na
beletrii a naučnou. Pak
jsme si vysvětlili
podrobnější třídění v obou
kategoriích. Po teoretickém
základu následovala
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praktická cvičení, při kterých si děti ověřily, zda probíranému tématu dobře
porozuměly. Při druhém setkání se děti učily vyhledávat informace v on-line
katalogu.

MĚSÍC LISTOPAD
V měsíci listopadu jsme pozvali žáky prvních a druhých tříd základní
školy na program o moderní pohádce „Kamil neumí lítat“. Hlavní hrdina
Kamil byl špaček, který místo, aby se učil létat, si četl. A četl všechno, včetně
encyklopedií a pak sice neuměl lítat, ale byl chytrý a poznal hurikán a zachránil
své kamarády - špaččí hejno. Děti se na příběhu učí, jak nepříjemné může být,
když se někdo posmívá druhému, jak je důležité si vzájemně pomáhat, učit se
s chutí. Děti si různé situace vyzkoušely na vlastní kůži.
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Den poezie je festival otevřený všem, kteří chtějí po dobu více jak dvou
týdnů v listopadu oslavovat poezii způsobem, který si sami zvolí. Každoročně se
koná v mnoha městech celé České republiky a již několik let je počtem akcí
nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi (přitom před 19 lety šlo o pouhý
jeden den, den narození Karla Hynka Máchy, které si každoročně připomínáme
16. listopadu).
Naše knihovna se k festivalu připojila programem pro děti, který byl
určený žákům čtvrtých a pátých tříd s názvem „O věcech všedních i
nevšedních, aneb, pojďte s námi za Josefem Čapkem, Františkem
Hrubínem a Janem Skácelem“. Děti se hravou formou seznámily s kresbami
Josefa Čapka, které inspirovaly jmenované básníky k napsání sbírek poezie
Modré nebe a Kam odešly laně. Pracovaly s jednotlivými básněmi a učily se číst
obrazy Josefa Čapka.
Pro dospělé čtenáře byly připravené tematické záložky do knih.
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MĚSÍC PROSINEC
Začátkem prosince připravila paní knihovnice Naděžda Hurdálková pro
děti „vánoční tvůrčí dílnu“. Děti měly možnost si celé úterní odpoledne prožít
v naší knihovně a strávit adventní čas při vyrábění vánočního přání s motivem
rozkvetlého vánočního kaktusu. Kdo měl chuť, mohl si ozdobit věneček
z proutí, který dopředu paní knihovnice pro všechny zájemce připravila. Malé
děti přicházely s maminkami a ty větší s kamarády. Příjemná přátelská
atmosféra pomalu děti naladila na přicházející vánoční svátky.

V prosinci jsme se zapojili do celostátní akce „Den pro dětskou knihu“.
Letošní ročník probíhal pod záštitou komiksového nakladatelství CREW.
Tématem tudíž byly komiksy.
Nakladatelství CREW se od svých porevolučních počátků úspěšně věnuje
popularizaci komiksů mezi českými čtenáři. Aktivní podpora komiksů v
knihovnách je od nakladatelství samozřejmostí, protože právě v knihovnách se
mnozí čtenáři poprvé setkávají s komiksem.
Využili jsme nabídku tzv. Startovacího balíčku pro knihovny, kterou
nakladatelství nabízelo zdarma. Získali jsme pro děti čtyři různé pracovní listy,
se kterými mohly pracovat. Po vyplnění alespoň jednoho listu dostaly vánoční
dáreček v podobě komiksu s Bártem Simpsonem.
Z řad dětí byl velký zájem o tuto aktivitu a komiksy.
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S pohádkami Václava Čtvrtka jsme seznámili žáky třetí třídy ZŠ.
Povídali jsme si o autorově životě a představili si knížky, které Václav Čtvrtek
napsal. Děti měly za úkol určit, které postavičky jsou z autorových děl a které
vymyslel někdo jiný. Nakonec programu jsme si pustili pohádku o Rumcajsovi.
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Pro žáky mateřské školy a druhé třídy základní školy jsme připravili
program o vánočních zvycích a obyčejích. Děti kromě toho, že se dozvěděly
zajímavosti o slavení vánoc v minulosti, si vyzkoušely lovení papírových
rybiček v rybníce. Každá rybička skrývala vánoční otázku a tři odpovědi,
z nichž pouze jedna byla správná. Děti se tak pobavily vtipnými odpověďmi.
Nakonec jsme si přečetli příběh o narození Ježíše Krista a zazpívali si koledy.

Biblioschránka - vánoční dárek pro čtenáře rtyňské knihovny
Od letošního prosince zavádíme novou službu. Před knihovnu jsme
nainstalovali biblioschránku, která slouží k vracení vypůjčených knih. Důvodem
k zavedení služby je umožnit čtenářům vracet knihy i v době, kdy je knihovna
uzavřena. Systém vracení je rychlý a snadný. Je založen na důvěře mezi
knihovnou a uživatelem. Uživatel neobdrží potvrzení o vrácení. Knihovna se
zavazuje vyzvednuté knihy odepsat ze čtenářského konta následující pracovní
den. Do té doby je kniha považována za nevrácenou, třebaže již byla do
biblioschránky vložena. Pokud jsou při vracení knihy čtenářům vypočítány
sankční poplatky za upomínky, zůstávají tyto poplatky načteny nadále na
čtenářském kontě. To si může čtenář snadno ověřit prostřednictvím svého
čtenářského konta, popřípadě se může informovat e-mailem nebo telefonicky.
Biblioschránka je navržena pro bezúdržbový provoz. Je v ní nainstalovaný
systém, kde vkládané knihy šetrně padají do vozíku, jehož dno je kryto měkkou
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podložkou a je vybaveno pružinovým mechanizmem. Ten umožňuje plynulý
sestup dna tak, jak se vozík postupně plní knihami. Systém znemožní vyjmutí již
vhozených knih a chrání knihy před poškozením.
Provozní řád biblioschránky se jednoduchý. Nevhazují se do ní žádné jiné
předměty než vypůjčené knihy, dokonce ani případné knihy darované knihovně.
Místo pro vložení knih dokořán otevřete, knihy vkládejte hřbetem napřed.
Ověřte si, zda se po vložení knih klapka zcela uzavřela. První zkušenosti
ukazují, že čtenáři vkládají knihy opatrně do biblioschránky a vstupní prostor
zůstává pootevřený. Věříme, že zavedení nové služby přivítají čtenáři, kteří se
z nejrůznějších důvodů nedostanou do knihovny v průběhu otevíracích hodin a
hrozí jim potom poplatky za pozdní vrácení dokumentu. Doufáme, že touto
službou přispějeme k včasnému vracení knih a jejich zpřístupnění dalším
čtenářům. Biblioschránka umožní čtenářům vrátit vypůjčené knihy 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu. Zkrátka kdykoliv to čtenáři bude vyhovovat.
Kontaktoval nás i Český rozhlas Hradec Králové a udělal s námi krátkou
reportáž o nové službě.
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Chtěli jsme zlepšit prostředí půjčovny a tak jsme do dospělého oddělení
zakoupili stolek a čtyři křesílka pro uživatele knihovny. Nejvíce se líbí
mladým čtenářkám, které si užívají pohodlného sezení v příjemném prostředí.

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 popáté byla vedoucí knihovny nominována za Svaz knihovníků a
informačních pracovníků jako komisař do krajské komise soutěže „Vesnice
roku“.
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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
Pestré programy v příjemném prostředí
In: Čtenář – č. 5, roč. 69, s. 182-183
Ve Rtyni lidé knihy vracejí do schránky
In: Krkonošský deník – č. 296 (22. 12. 2017), s. 1
Ekonomické ukazatele
Zaměstnanci
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2017 celkem 2
zaměstnance s celkovým pracovním úvazkem 2. Úklid a výpomoc při půjčování
jsou řešeny dohodou o provedení práce.
Hospodaření knihovny
V roce 2017 hospodařila knihovna s rozpočtem 1 450 000. Příjmy z hlavní
činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) činily 53 110 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 1 503 652 Kč. Z toho 244 383 Kč bylo použito na nákup knih a časopisů,
635 676 Kč na spotřebu materiálu, energie, zboží, služeb. Osobní náklady činily
740 691 Kč, odpisy investičního majetku 19 447 Kč. Knihovna hospodařila
v roce 2017 se ziskem 48 706 Kč. Jedná se zejména o úsporu mzdových nákladů
a odvodů zákonného sociálního pojištění. Úspora vznikla delší pracovní
neschopností obou knihovnic.
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