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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
Tritius, 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.
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 2019 jsme získali dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven na přechod
z automatizovaného systému Clavius na Tritius.
Cílem našeho projektu bylo, zavést nový knihovní systém Tritius, který je
webovou aplikací použitelnou odkudkoli bez omezení. Má moderní, rychlé a
přehledné uživatelské rozhraní. Obsahuje přehledný a rychlý webový katalog s
podporou mobilních zařízení. Nový katalog je responzivní, tzn. přizpůsobuje
svůj vzhled dynamicky velikosti zobrazovacího zařízení. Systém dodržuje
všechny mezinárodní formáty, pravidla a normy. Je zajištěn dlouhodobý rozvoj
systému a podpora nových funkcí do budoucna (napojení na nové poskytovatele
elektronických výpůjček, online databáze a další externí služby). Použité
technologie snižují náklady na klientské stanice. Umožňují provozovat katalogy
i pracovní stanice na levných počítačích a zařízeních s nízkou spotřebou.
Aplikace běží i na bezplatných operačních systémech (stačí běžný webový
prohlížeč). Existuje snadné propojení s okolními systémy díky Open Tritius a
webové technologii . Open Tritius reprezentuje bohatou sadu funkcí a rozhraní
určených pro komunikaci a výměnu dat s okolím, případně další nástroje, které
umožní uživateli systému úzké propojení s dalšími systémy a zdroji dat (např. s
distributory knih). Webová technologie umožňuje snadné propojení formou
webových služeb či odkazů, aktivní monitoring serverů a systému pro zajištění
stabilního provozu. Nový modul Služební katalog nabízí pokročilé vyhledávání
pro obsluhu knihovny. Tento modul je pro knihovnice i knihovníky vhodnější
než webový katalog, je úspornější a je propojený s Výpůjčním protokolem
(např. zvýrazňuje již vypůjčená díla příchozího čtenáře). Nově obsahuje správu
digitálních objektů umožňující ukládat, spravovat a prezentovat digitální objekty
a to včetně řízení práv přístupu k těmto objektům. Dispečink internetu je
integrovaný přímo do základní aplikace a je propojený s výpůjčním protokolem.
Celkové náklady projektu se pohybovaly ve výši 229 742,70 Kč, z toho
dotace byla ve výši 154 000,- Kč.
V únoru 2019 jsme začali spolupracovat s firmou Team Library, od
které máme akviziční portál. Veškerou literaturu nakupujeme přes portál
s větším rabatem, než jsme měli doposud.
V souvislosti s touto změnou jsme zavedli i novou službu „Kniha
z knihovny“, která je určena všem, kteří si chtějí objednat a zakoupit knihy přes
Internet za velkoobchodní ceny, neplatit žádné poštovné a jen si je vyzvednout
přímo v knihovně.
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Během měsíců března a dubna 2019 se v naší knihovně konal průzkum
spokojenosti čtenářů. Zúčastnilo se celkem 41 respondentů, z toho 29
respondentů elektronicky a 12 respondentů vyplnilo dotazník v tištěné podobě.
Podle žánru krásné literatury je největší zájem o romány pro ženy. Velký zájem
je také o skutečné příběhy ze života a humoristické romány, následují historické
romány a detektivky. Středně velký zájem je o thrillery a lékařské romány.
Naopak malý zájem je o válečné romány a fantazy.
Z odpovědí na otázku „Které žánry krásné literatury vám chybí?“ jsme zjistili,
že by čtenáři měli zájem o životopisy, nebo příběhy ze školního prostředí.
Z výsledků odpovědí týkajících se tématu rozšíření nabídky naučných knih
vyplynulo, že bychom měli výrazně rozšířit oblast psychologie a pedagogiky,
mírně rozšířit zejména cestopisy, knihy z oblasti sociální péče a jazykovědy.
Oproti tomu pak mírně omezit vojenství a lékařství. Oblast umění, sportu a
astronomie ponechat na stejné úrovni. K oborům naučné literatury, které
dotazovaným v naší nabídce chybí, patří např. archeologie nebo umění
organizace.
Provozní doba knihovny dotazujícím spíše vyhovuje ve 42,9%. Provozní
dobu jako „vynikající“ označilo 32,1% dotazovaných. Naopak 14,3% provozní
dobu knihovny nehodnotilo a 3% spíše nevyhovuje.
Mezi nejčastější připomínky a náměty ke službám knihovny patřilo:
zvětšení prostorů knihovny, dlouhá čekací doba na zamluvené tituly (zaveden
piktogram sprintera).
Průzkum probíhal v souladu se Standardy veřejných knihovnických a
informačních služeb (VKIS), které jsou definovány v Knihovním zákoně z roku
2001.

Na základě výsledků průzkumu spokojenosti čtenářů, naše knihovna od
května 2019 zavedla knihy s piktogramem sprintera. Jedná se o velmi žádané
tituly, které nakupujeme ve dvou kusech. Jeden z titulů bude označen
piktogramem sprintera, což znamená, že se může půjčit jen na 14 dnů. Chceme
uspokojit čtenáře, kteří si chtějí půjčit bestseller a jsou schopní ho do 14 dnů
přečíst a vrátit do knihovny. Druhý titul bude mít standardní délku výpůjčky.
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Během léta jsme v dětském oddělení vyměnili stoly pro PC a přesunuli
na jiné místo kopírku Canon. Tím se nám podařilo provzdušnit prostor pro
nejmenší čtenáře. Mezi uživateli naší knihovny jsou, díky projektu „Bookstart –
S knížkou do života“, děti do tří let, které mají specifické potřeby. V rámci
našich skromných možností se jim snažíme přizpůsobit i prostory dětského
oddělení.
Koncem srpna jsme renovovali venkovní vstupní schody do knihovny.
Na podzim 2019 jsme spustili nové webové stránky knihovny, které
jsou responzivní a zabezpečené.
Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity
v Praze naše knihovna připravila nabídku výuky v rámci Virtuální Univerzity
třetího věku (VU3V). Téma zimního semestru bylo „Genealogie – hledáme své
předky“. O přednášky byl nebývalý zájem ze strany seniorů nejen místních, ale
i přespolních. Celkem studovalo v zimním semestru 17 studentů a všichni jej
úspěšně zakončili.

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
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12 – 16 hodin
13 - 18 hodin
12 – 16 hodin
13 – 17 hodin
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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.
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 541 čtenářů, což je 18,28 % z počtu obyvatel. Čtenářů do
15 let je 201.
Celkem knihovnu navštívilo 8 559 uživatelů. Počet návštěv na 1 obyvatele
2,89. Počet návštěv na 1 provozní hodinu je 7,15.
Webové stránky knihovny shlédlo 5 241 zájemců.
Internet v knihovně využilo 65 návštěvníků a zájem o něj má klesající
tendenci. Naší snahou je neustálá modernizace PC stanic.
Výpůjčky
Celkem bylo půjčeno 41 023 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si
dospělí čtenáři půjčili 27 738 dokumentů (4 079 naučná literatura a 23 659
krásná literatura). Děti si vypůjčily celkem 6 861 publikací (1 310 naučná
literatura a 5 551 krásná literatura). Velký zájem je i o časopisy, kterých se u
nás půjčilo 6 416 ks. Počet výpůjček na 1 obyvatele 13,86.
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
13 žádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno 13 požadavků.
Naše knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 62 zájemců z jiných
knihoven. Z tohoto přehledu vyplývá, že se stáváme více poskytovali služby,
než jejími uživateli.
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Graficky znázorněné výpůjčky literatury

Výpůjčky literatury
naučná literatura pro
dospělé čtenáře (knihy)

16%10%
13%
3%58%

krásná literatura pro dospělé
čtenáře (knihy)

Nejžádanější tituly knih v roce 2019
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
Mornštajnová, Alena: Tiché roky (31x)
Keleová-Vasilková, Táňa: Přítelkyně (29x)
Keleová-Vasilková, Táňa: Máma (28x)
Keleová-Vasilková, Táňa: Lék na smutek (27x)
Gillerová-Brezníková, Katarína: Jestli mi uvěříš (26x)
Körnerová, Hana, Marie: Hlas kukačky (26x)
Mornštajnová, Alena: Hotýlek (25x)
Třeštíková, Radka: Osm (25x)
Hartl, Patrik: Nejlepší víkend (25x)
Třeštíková, Radka: Veselí (24x)
Hindráková, Hana: Nezlomný: pravdivý příběh plný bolesti a odhodlání (24)
Pořadí nejžádanějších titulů krásné literatury pro dospělé čtenáře je již
několik let ovlivněno hlavně zájmem čtenářek o romány pro ženy.
Oddělení pro dospělé čtenáře
- naučná literatura
Kozler, Josef: Ekonomika, management, marketing v kostce (17x)
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Mandžuková, Jarmila: Zdraví je v naší hlavě (12x)
Palán, Aleš: Raději zešílet v divočině (11x)
Schopler, Eric: Strategie a metody výuky (10x)
Kosačík, Tomáš: Máme to rádi zdravě (10x)
Pekařová, Lidmila: Jak žít a nezbláznit se (9x)
Schmitt, Gudrun: Hravý quilling (9x)
Kosačík, Tomáš: Břicháč Tom & Lucie (9x)
Vondruška, Vlastimil: Breviář pozitivní anarchie (9x)
Martin, Eduard: Neměj strach, řekl anděl (9x)
Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
Mongredien, Sue: Zachráněná sovička (13x)
Pechová, Ladislava: Moje první písmena (12x)
Polanecký, Jaroslav: Staré pověsti české (12x)
Hrubín, František: Paleček (11x)
Choux, Nathalie: Objevujeme svět! Les (11x)
Neubauerová, Zuzana: Vtipy pro děti 3. (10x)
David, Erica: Anna & Esla 3. (9x)
Choux, Nathalie: Objevujeme svět! Farma (9x)
Choux, Nathalie: Dobrý den, autíčko (9x)
Pechová, Ladislava: Moje první čísla (9x)
Oddělení pro dětské čtenáře
- naučná literatura
Fullman, Joe: Velký lexikon kouzla a magie (18x)
Kocová, Tereza: Atlas světa: interaktivní mluvící kniha (17x)
Němec, Stanislav: Svět zvířat: interaktivní mluvící kniha (12x)
Votavová, Klára: Hravé učení: interaktivní mluvící kniha (11x)
Švarc, Josef: Doprava: interaktivní mluvící kniha (10x)
Rúčková Moravcová, Adélka: Člověk a příroda: interaktivní mluvící kniha (10x)
Wilkes, Angela: Začínáme s němčinou (9x)
Starý, Milan: Když roboti brebentí: interaktivní mluvící kniha (9x)
McGadie, Heather: Hravá angličtina: interaktivní mluvící kniha (9x)
Zajícová, Jana: Bůh je tady! (9x)

Fond
Knihovní fond činí 21 447 dokumentů. V roce 2019 bylo nakoupeno
celkem 1 881 svazků v hodnotě 292 836 Kč. Práce s fondem je časově velmi
náročná. Nejprve se jedná o výběr potřebných titulů z celkové produkce různých
nakladatelství. Vybraná literatura se musí nejprve knihovnicky zpracovat
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(používáme knihovnický systém CLAVIUS, od podzimu 2019 TRITIUS) 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:
Skalová, Daniela: Pohádkové učení + Albi tužka (1274,00 Kč)
Váchová, Michaela: Emušáci-Pája a bleší cirkus (1149,00 Kč)
Fučíková, Renáta: Historie Čechů v USA (890,00 Kč)
Knihovna také odebírá a zpracovává celkem 31 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
Pěkné bydlení
Svět koupelen
Svět kuchyní
Creative Amos
Dekor
Naše rodina
100+1
21. století
Krkonošský
deník
 Zdraví











Rozmarýna
Amos
Rodným krajem
Ottobre design
Epocha
Téma
Meduňka
Magazín 2000
d-Test

Z nabídky dětských časopisů:
 Čtyřlístek
 Raketa
 Kačer Donald
Akce pro veřejnost
Během celého roku jsme uspořádali 50 kulturních a vzdělávacích akcí,
kterých se dohromady zúčastnilo 1137 zájemců. Naší cílovou skupinou jsou
především děti, ze kterých si chceme vychovat budoucí čtenáře knihovny.
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Nechceme ale zapomínat ani na ostatní skupiny čtenářů – maminky na mateřské
dovolené, seniory …, pro které také připravujeme zajímavé programy.
V roce 2019 jsme pokračovali v projektu „S knížkou do života
/Bookstart/“, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích světa.
Projekt zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a
kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup
do školy. V první třídě pak pro děti v ČR navazuje úspěšný
projekt Knížka pro prvňáčka. Zapojené rodiny s novorozenci
získají u příležitosti vítání občánků sadu dárků od knihovny
(desky, knížka pro děťátko, audiokniha, drobná metodická
publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy
doporučené literatury pro předškolní děti, členská legitimace do knihovny,
nabídka služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, pozvánka na akce pro
rodiče s dětmi, ev. další drobné dárky).
Cílem projektu je:
 Podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit
vztah ke knize a čtení u nejmladší generace.
 Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj
dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších
věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim
svůj čas a strávit jej společně nad knihou.
 Poradit rodičům, jak správně postupovat (metodickou radou, praktickou
pomocí), a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení
s ostatními rodiči ad.
Akce pořádané během roku:
9. 3. 2019

Vítání občánků

18. 3. 2019 Pohádky pod peřinou
4. 5. 2019

Vítání občánků

13. 5. 2019 Jak přistupovat k výchově malých dětí se zdravým rozumem
(přednáška Mudr. Naděždy Hartmanové)
8. 6. 2019

Vítání občánků

12. 10. 2019 Vítání občánků
27. 11. 2019 Za zvířátky do pohádky
- 10 -

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Výběr akcí, které knihovna v jednotlivých měsících pořádala

MĚSÍC LEDEN
Knihovna připravila
pro žáky 2. A třídy ZŠ
program, ve kterém se
dozvěděli zajímavosti o
příchodu tří králů do
Betléma. Děti samy
přicházely s dřevěnými
figurkami a zvířátky
k Betlému a pokládaly je
před Ježíška.
Do třídy si odnášely
materiály, se kterými ještě
dále pracovaly. Na akci jsme
si četli úryvky z knihy
Oldřicha Seluckého „Cesta tří králů“. Kniha je k dispozici v naší knihovně i pro
Vás.
Pro naše nejmenší uživatele
jsme nakoupili leporela
z edice „Kouzelné čtení“
s elektronickou Albi
tužkou. Kouzelné čtení je
unikátní vzdělávací koncept,
díky kterému se děti
zábavnou a poutavou
formou dozví spoustu
zajímavých a užitečných
informací. Kouzelné čtení je
určeno jak dětem v
předškolním věku, tak dětem
starším, ale bezpochyby
zaujme i dospělé. Díky speciální technologii mohou knihy plně využívat i děti v
předškolním věku, které ještě číst neumí. Samy si tak mohou „přečíst“ pohádku
nebo se hravou formou naučit poznávat barvy, čísla, písmena či nejrůznější
tvary. Všechny tyto dovednosti si pak trénují v zábavných edukativních hrách,
které knihy obsahují. Starší děti i dospělé pak zcela jistě zaujme interaktivní
Atlas světa či zvířat nebo kniha na výuku angličtiny.
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MĚSÍC ÚNOR
Výtvarná dílna pro děti o
jarních prázdninách byla letos
věnovaná tvorbě dárků na
Valentýna. Děti si vyráběly srdíčka
z různých materiálů, ať již textilní
nebo z papíru. Malé děti se
nezalekly ani práce s jehlou a nití.
Kde nestačila jejich šikovnost,
pomohla maminka nebo paní
knihovnice.
Ve dnech 12. a 15. 2. 2019 jsme aktuálně reagovali na celorepublikový
„Den darování knihy“. V těchto dnech jsme nabízeli naše vyřazené knihy,
kterým jsme rádi dali novou šanci, potěšit svého čtenáře. Každý uživatel naší
knihovny, který nás navštívil, si mohl zdarma odnést jednu z vyřazených knih.

MĚSÍC BŘEZEN
Knihovnu v měsíci březnu navštívily děti z oddělení Rybiček rtyňské
mateřské školy a seznámily se s jejím prostředím. Povídali jsme si o tom, jak se
správně chovat ke knížkám a představili jsme některé klasické pohádky.

V pondělí 18. 3. 2019
jsme pozvali rodiče se svými
dětmi (batolaty) na další
společné setkání tentokrát
na téma: „Pohádky pod
peřinou“. Pomocí hravých
říkadel, jednoduchých
písniček a pohybů jsme se
podívali do světa pohádek.
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Čtenář roku 2019
V rámci celostátní kampaně na podporu
čtenářství Březen – měsíc čtenářů oceňují
knihovny napříč republikou své nejlepší uživatele.
V letošním roce se kandidát na Čtenáře roku
hledal v řadách mužů nad 18 let. Není proto divu,
že se Svaz knihovníků a informačních
pracovníků, který tuto soutěž iniciuje, rozhodl
tentokrát název udělovaného titulu pozměnit
a vyhlašovat tak Mistry četby roku 2019. Při
výběru našeho nejlepšího čtenáře jsme přihlíželi
ke statistickým údajům, jako je například počet
výpůjček za uplynulý rok. Zohlednili jsme také
skutečnost, že se jedná o dlouholetého a aktivního
čtenáře, který naši knihovnu navštěvuje
pravidelně a využívá jejich služeb.
Vítězem se stal pan Petr Vlček, který od nás obdržel ocenění a malý
dárek.

Jeho nejoblíbenější četbou jsou detektivní romány a thrillery.
Cílem této akce je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit
ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.
- 13 -
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Tradiční v pořadí již
osmnáctá Noc s Andersenem se
konala v naší knihovně v pátek
29. 3. 2019 na téma „Andersen
známý – neznámý“. Jak už téma
napovídá, program byl zaměřen
na pohádky H. Ch. Andersena, ale
netradiční formou. Na palubu
knihovny se nalodila posádka
složená z osmi dětí, jedné
knihovnice a jednoho pomocníka.
Děti si hrály na piráty. Vypluly na
moře a objevovaly podmořský svět, seznamovaly se s Dánskem, poznávaly
zvuky na moři, skládaly puzzle, seznámily se s H. CH. Andersenem, který mezi
ně osobně přišel a povyprávěl o svém životě a pohádkách, které napsal. Děti pak
s pohádkami pracovaly. Do lodního deníku si zapisovaly všechny poznatky z
plavby. Nakonec, jako správní piráti, šly stezku odvahy, na jejímž konci se
podepsaly na pamětní listinu a obdržely sladkou odměnu.
Akci pro děti pořádá knihovna zcela zdarma. Pokud děti chtějí, mohou
přispět malou částkou na dětský hospic v Malejovicích, kam jsme letos
odeslali 982,- Kč.

MĚSÍC DUBEN
Dne 17. 4. 2019 jsme
v naší knihovně uspořádali
tradiční „velikonoční výtvarnou
dílnu“. Děti měly možnost si
vyrobit velikonoční přáníčko,
stojánek na vajíčka a kuřátka
z bambulek. Největší oblibu si
však získala kuřátka z bambulek.
Děti si vyráběly nejen kuřátka,
ale podle vlastní fantazie si
vyrobily i další zvířátka.
Za svou snahu byly všechny
odměněny čokoládovými vajíčky.
Průzkum spokojenosti 2019
Během měsíců března a dubna 2019 se v naší knihovně konal průzkum
spokojenosti čtenářů. Dovolte, abychom vás nyní seznámili s výsledky
uskutečněného průzkumu.
- 14 -
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-

Okruhy témat, na které jsme se dotazovali:
jakou literaturu si půjčujete,
jaké žánry literatury máte zájem a které vám chybí,
co by nemělo v naší nabídce chybět,
návštěvnost knihovny a provozní doba
Podle vašich odpovědí byla jednotlivá témata vyhodnocena takto:

Jakou literaturu si půjčujete?
naučná
18%

beletrie i
naučná
beletrie
50%
32%

Podle žánru krásné literatury je největší zájem o romány pro ženy. Velký
zájem je také o skutečné příběhy ze života a humoristické romány, následují
historické romány a detektivky. Středně velký zájem je o thrillery a lékařské
romány. Naopak malý zájem je o válečné romány a fantazy.
Z odpovědí na otázku „Které žánry krásné literatury vám chybí?“ jsme
zjistili, že by čtenáři měli zájem o životopisy, nebo příběhy ze školního
prostředí.
Z výsledků odpovědí týkajících se tématu rozšíření nabídky naučných
knih vyplynulo, že bychom měli výrazně rozšířit oblast psychologie a
pedagogiky, mírně rozšířit zejména cestopisy, knihy z oblasti sociální péče a
jazykovědy. Oproti tomu pak mírně omezit vojenství a lékařství. Oblast umění,
sportu a astronomie ponechat na stejné úrovni.
K oborům naučné literatury, které dotazovaným v naší nabídce chybí,
patří např. archeologie nebo umění organizace.








Mezi nově navrhované časopisy byly uvedeny:
Koktejl
Meduňka
Záhady a mystéria
Magazín 2000
Enigma
Záhady života
Český časopis historický
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MĚSÍC KVĚTEN
V rámci projektu „Bookstart - S knížkou do života“ jsme se sešli v
pondělí 13. 5. 2019 v naší knihovně s dětskou lékařkou MUDr. Naděždou
Hartmanovou a hovořili jsme na téma „Jak se zdravým rozumem
přistupovat k výchově malých dětí“. Maminky se živě zajímaly o dané téma.
Prostor byl i na jejich dotazy.
Paní doktorka v příjemné atmosféře knihovny ochotně odpovídala na vše,
co maminky zajímalo.

Na středu 15. 5. 2019 jsme připravili program pro žáky druhých tříd
ZŠ na téma: „Pohádky Václava Čtvrtka“. Děti se zábavnou formou
seznámily s významným českým pohádkářem. Nejprve jsme se dozvěděli
zajímavostmi z jeho dětství, a kde se vzala jeho láska k Českému ráji. Četli jsme
si o loupežníku Rumcajsovi, víle Amálce a shlédli pohádku o Křemílku a
Vochomůrkovi, o Makové panence a motýlu Emanuelovi. Děti poznávaly různé
pohádkové postavičky a určovaly, které jsou z pohádek Václava Čtvrtka a které
vytvořil jiný spisovatel.
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Letošní minisjezd dětských čtenářů se konal v Městské knihovně
Police nad Metují 22. 5. 2019. Navštívily ho knihovnice se svými dětskými
čtenáři ze Rtyně, Batňovic, Červeného Kostelce, Hronova, Náchoda a
Broumova. Po prohlídce knihovny byla vyhlášená hra na téma „Staré pověsti
české“. Poté jsme se procházkou vydali do objektu CHKO Broumovsko, kde
jsme slyšeli vyprávění o zajímavostech oblasti, ve které žijeme. Odtud jsme
přešli do budovy kláštera, kde opět děti soutěžily. Návštěva tajemných chodeb,
sklepení, archivu i zahrady kláštera byly nevšedním zážitkem pro děti i
knihovnice. Po návratu do knihovny všichni účastníci obdrželi pamětní list.
Naši knihovnu reprezentovali dětští čtenáři: Eliška Králová, Karolína
Středová, Viktorie Telková, Ondřej Souček, Lukáš Garček, Klaudie Bergerová.

MĚSÍC ČERVEN
V pondělí 17. června se, za účasti pana starosty Zdeňka Špringra, konalo
v naší knihovně slavnostní „Pasování na čtenáře“. Tentokráte jsme pasovali
celkem 25 dětí z 1. třídy ZŠ.
Programem provázela Písmenková víla. Za účasti krále Abecedníka I.
byly děti pasovány na čtenáře, neboť předvedly, že již znají všechna písmena
abecedy. Své znalosti prokázaly i úspěšným zodpovězením různých hádanek.
Dále byly poučeny o způsobu půjčování knih v knihovně a jak se ke knihám
chovat. Poté jsme se společně zasmáli při čtení pohádky Karla Čapka „Jak
pejsek s kočičkou pekli dort“. Následně byla dětem předána papírová písmena,
kterými začínají jejich křestní jména. Dostaly za úkol nakreslit na ně několik
věcí se stejným počátečním písmenem. Nakonec se ještě všechny krasopisně
podepsaly na pamětní listinu. Z knihovny si děti odnášely kromě průkazky do
knihovny také knihu z projektu „Knížka pro prvňáčka“, kterou letos
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napsal Miroslav Tvrz pod názvem „Kde se nosí krky“. Jedná se o původní
sbírku dětské poezie ilustrovanou Alenou Schulzovou. Venku před
knihovnou byly navíc seznámeny s biblioschránkou a s jejím používáním.
Věříme, že se novým čtenářům u nás líbilo, a že nabízené služby budou
využívat.

MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN
Během léta jsme vyměnili v dětském oddělení stoly pro PC a přesunuli
kopírku Canon na jiné místo. Tím se nám podařilo provzdušnit prostor pro
nejmenší čtenáře. Mezi uživateli naší knihovny jsou díky projektu „Bookstart –
S knížkou do života“ děti do tří let, které mají specifické potřeby. V rámci
našich skromných možností se jim snažíme přizpůsobit i prostory našeho
dětského oddělení.
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MĚSÍC ZÁŘÍ


1.

2.
3.

4.

Týden knihoven 30. 9. – 4. 10. 2019
Zavedli jsme novou službu – Kniha z knihovny.
Můžete si koupit knihy za velkoobchodní ceny (až o
20% levnější než v knihkupectví), vyzvednout si je
přímo v knihovně a neplatit žádné poštovné!
Jak to funguje?
Koupíte si knihy online na https://www.knihazknihovny.cz/ (je třeba
knihu nejen objednat ale i zaplatit on-line, nelze platit na dobírku). Koupě
funguje jako v jakémkoli jiném e-shopu, pouze jako místo doručení
vyberete knihovnu Rtyně v Podkrkonoší.
Objednávku zpracovává knihovna společně se svým nákupem knih do
fondu (dodací lhůta cca 10 pracovní dní – závisí na objemu objednávek).
Po doručení knihy do knihovny vám zašleme avízo k odběru na vámi
zadaný kontakt. Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže heslem (kód
zašleme do mailu).
Přijdete si vyzvednout svou knihu do knihovny a neplatíte žádné
poštovné.

MĚSÍC ŘÍJEN
V rámci Týdne knihoven si Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší
připravila bohatou nabídku různých akcí, jak pro čtenáře knihovny, tak i
veřejnost.
Ve středu 2. 10. jsme
měli možnost vyslechnout si
tři přednášky Mgr. Hasana
Zahiroviće, PhD. Ačkoliv
Hasan Zahirović pochází z
Bosny, o Karlu Čapkovi toho
ví mnohem víc než většina
Čechů. Některé okamžiky ze
spisovatelova života jsou mu
obzvlášť blízké. Patří mezi ně
hrozba války, kterou Zahirović
prožil jako mladík v rodné
zemi. Jeho čeština je takřka
bezchybná. Rodák z Bosny a Hercegoviny přišel do Česka před třinácti lety.
Během nich do detailů nastudoval Čapkův život i dílo. Na dopoledne byla
vybrána přednáška s názvem „Dětství sourozenců Čapkových + Dášeňka“
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která byla určena žákům prvního stupně ZŠ. Poutavé vyprávění o dětství a
životě rodiny Čapkových v kombinaci s promítáním děti zaujalo natolik, že se
živě zapojily do debaty a neobávaly se na cokoliv zeptat. Druhá přednáška na
téma „ Zákulisí tvorby a inscenační praxe dramatických děl Karla Čapka,
která byla doplněna tématem „ K. Čapek očima cizince“ byla určena
žákům sedmých až devátých tříd ZŠ. Jiný pohled na díla Karla Čapka žáky
zaujal a dokázali se soustředit po celou dobu přednášky.
Pro širokou veřejnost byla určena odpolední přednáška s názvem
„Osm lásek Karla Čapka“. Velmi zajímavé téma přilákalo posluchače různého
věku. Kdo byly osudové ženy Karla Čapka? Poutavým vyprávěním jsme se
dozvěděli, že nejsilnější pouto měl s matkou a sestrou Helenou. Pak přišla
celoživotní láska Olga Scheinpflugová. Zdaleka ale nebyly jen tři. Jen o pár
měsíců později než Olgu Scheinpflugovou potkal Karel Čapek v jednom
literárním salonu Věru Hrůzovou. Zajímavosti o komplikovaných vztazích
udržely pozornost všech přítomných.
Odpoledne 2. 10. se
v naší knihovně konala
podzimní výtvarná dílna
pro děti. Zájemci o dílnu měli
možnost si vyrobit několik
děl. Skládaného ježka
z barevného papíru a poté si
ho ozdobit podle vlastní
fantazie, obrázek sovy z
papíru a přírodnin, závěs ve
tvaru vrány, nebo ozdobný
pestrobarevný deštníček. Děti
se šikovně zhostily svých
výtvarných prací a bylo vidět,
že je tvoření baví. Děkujeme všem dětem za hojnou účast i jejich maminkám,
které je na dílnu doprovodily a zapojily se do společného tvoření.
Během celého týdne byly pro děti připravené různé literární soutěže a
kvízy. Za splněné úkoly mohly získat drobné odměny.
Dne 9. 10. 2019 odstartovala první přednáška v rámci Virtuální
Univerzity třetího věku (VU3V) na téma „Genealogie – hledáme své
předky“. O přednášku je nebývalý zájem ze strany seniorů nejen místních, ale i
přespolních. Jsme rádi, že si našli cestu k nám do knihovny, že mají zájem se
něco nového dozvědět a hlavně setkat se s podobně zaměřenými lidmi.
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Od 14. 10. 2019 přešla naše
knihovna na nový webový knihovní
systém Tritius, který nahradil již zastaralý
knihovnický program Clavius. Program
Tritius je moderní knihovnický systém,
který ulehčí práci jak knihovníkovi, tak
uživatelům knihovny. V novém on-line
katalogu mají čtenáři možnost prohlédnout
si obálky knižních titulů, dále vyhledávat a
rezervovat tituly, spravovat své konto nebo posílat návrhy na objednávky knih.
Knihovna na tento projekt získala grant z Ministerstva kultury ČR ve výši
154 00,- Kč. Na nákladech se musí podílet svými 30% zřizovatel knihovny, naše
město.
„Poznáváme naše tělo“ byl
program pro žáky mateřské školy
a první třídy ZŠ.
Při tvorbě programu jsme čerpali
informace z knih „Malý
průzkumník: Moje úžasné tělo“ a
„Ilustrovaná encyklopedie
lidského těla“. Děti se na
procházce přírodou seznamovaly
s lidským tělem. Čekalo je deset
- 21 -
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zastavení, kde se dozvěděly zajímavosti o vlasech, očích, uších, nosu, jazyku,
rukách, nohách, srdci, mozku.

MĚSÍC LISTOPAD
Začátkem listopadu jsme připravili pro žáky třetí a páté třídy program o
místních pověstech. Děti se seznámily s pověstmi o vodnících, divých ženách
v odolovských lesích, světýlkách na Náměrkách, permonících v dolech, ale
poznaly i méně známou pověst o devíti křížích.

Virtuální univerzita třetího věku v plném proudu
Studenti VU3V se dvakrát setkali během měsíce listopadu a to 6. 11. a 20.
11. 2019. Jejich nadšení pro studium je velké. Všichni se už poprali i s testy,
které po každé přednášce musí vyplnit. Poznali, že to není až tak složité a pokud
si nebudou vědět rady, mohou se kdykoliv obrátit na knihovnice a požádat o
pomoc. Snad se podařilo odstranit největší bariéru, kterou všichni od začátku
vnímali a nyní si užívají každé setkání.
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Ve středu 27. 11. 2019 v 9,30 hod. se konalo další společné setkání rodičů
se svými dětmi (batolaty) na téma: „Za zvířátky do pohádky“. Pomocí
hravých říkadel, jednoduchých písniček a pohybů jsme se podívali do světa
pohádek. Děti si krátkou říkankou s ukazováním pohladily celé tělo. Poté jsme
je seznámili s knížkou Petra Horáčka: Husa Líza. Pomocí názorných obrázků
děti sledovaly děj pohádky. Následovala písnička "Když jsem já sloužil", při
které děti hrály na orffovy nástroje. Rozloučili jsme se opět říkadlem.
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Staré pověsti české poznávali žáci 4. třídy ZŠ. Hravou formou se
dozvěděli zajímavosti o praotci Čechovi, věštění Libuše, o Ječmínkovi a další.

MĚSÍC PROSINEC
Začátkem prosince jsme navštívili naše nejmladší děti v MŠ oddělení
Žabiček, za kterými jsme přišli s programem o zvířátkách „Za zvířátky do
pohádky“. Děti se nejprve rozcvičily pomocí říkadla a poté se zaposlouchaly do
pohádky Petra Horáčka: Husa Líza. Následovala písnička "Když jsem já
sloužil", při které hrály na orffovy nástroje. Naše setkání jsme ukončili
společnou říkankou.
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Pro děti byla připravena „Vánoční tvůrčí dílna“, která se konala ve
středu 18. 12. 2019 od od 12 do 16 hod. Děti vyráběly svícen z přírodních
materiálů a ozdobit si jej mohly podle vlastní fantazie. Dále jsme si vyrobili
vánoční přáníčko a malého andílka na zavěšení třeba na vánoční stromek. Děti
se tvoření zhostily s velkým nadšením a všechny své
nádherně vyzdobené výtvory si odnesly domů.

Na předvánoční čas jsme připravili pro žáky MŠ, první a druhé třídy ZŠ
program o Kouzelných Vánocích. Na děti čekalo pět dárků, které si samy
mohly rozbalit. Po rozbalení prvního dárku si prohlédly Betlém a seznámily se s
událostmi, které předcházely narození Ježíše Krista. Ve druhém dárku našly CD
s koledami, z nichž si jednu poslechly. Ve třetím dárku na ně čekala pohádka
Petra Horáčka: Husa Líza a vánoční hvězda. Čtvrtý dárek skrýval papírové
ozdoby, které děti krásně vyzdobily. V posledním, pátém dárku byly postavičky
Pata a Mata. Děti vždy uhádly, že bude ještě jedna pohádka. Tentokrát, Jak Pat a
Mat pekli vánočku.
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V prosinci jsme vstoupili do poslední fáze
studia VU3V. Setkání se uskutečnilo 4. a 11. 12.
2019. Poté si studenti sami doplnili závěrečný test,
kterým úspěšně ukončili zimní semestr studia.
Pro následující letní semestr jsme společně
vybrali téma „Cestování – co jste možná nevěděli“.
Letní semestr začíná v únoru.

Vánoční dárek pro uživatele knihovny - nový (responzivní) web
Moderní doba kráčí mílovými kroky vpřed a některé věci rychle
zastarávají. Patří mezi ně i weby. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme zcela
nové webové stránky knihovny, které se umí přizpůsobit.
Responzivní web, nebo také responzivní web design, zajišťuje, že jsou
stránky optimalizovány pro různé druhy zařízení. Přizpůsobí se každému
displeji. Ať už si web budete prohlížet na mobilu, tabletu, počítači nebo jiném
zařízení, bude pro Vás vždy přehledný a jednoduchý na obsluhu. Responzivní
web je nyní nezbytnost.
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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. 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 posedmé byla vedoucí knihovny nominována za Svaz
knihovníků a informačních pracovníků jako komisař 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.
Ekonomické ukazatele
Zaměstnanci
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2019 celkem 2
zaměstnance s celkovým pracovním úvazkem 2. Úklid a výpomoc při půjčování
jsou řešeny dohodou o provedení práce.
Hospodaření knihovny
V roce 2019 hospodařila knihovna s rozpočtem 1 781 000. Příjmy z hlavní
činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) činily 58 051 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 1 858 017 Kč. Z toho 305 464 Kč bylo použito na nákup knih a časopisů,
777 029 Kč na spotřebu materiálu, energie, zboží, služeb. Osobní náklady činily
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1 010 911 Kč, odpisy investičního majetku 22 531 Kč. Knihovna hospodařila
v roce 2019 se ziskem 0,- Kč.

Setkání rodičů a dětí z projektu „Bookstart – S knížkou do života“
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