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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
Činnost městské knihovny, stejně jako mnoha dalších institucí, organizací,
běžného života obyvatel a potažmo i uživatelů knihovny byl v roce 2020 značně
poznamenán koronavirovou pandemií.
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020
č. 194, kterým byl pro území ČR vyhlášen v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru NOUZOVÝ STAV, byly
všechny knihovny od pátku 13. března 2020 až do 30. 4. 2020 pro
veřejnost uzavřeny. Zrušeny byly rovněž všechny plánované akce.
Výpůjční lhůty byly čtenářům automaticky prodlouženy, rovněž byla
prodloužena lhůta pro vyzvednutí připravených knih. Knihy bylo možné vracet
výhradně do biblioschránky, kterou má naše knihovna v provozu od roku 2017.
Poté byly knihy ponechány v karanténě a dezinfikované obaly. Od konce dubna
byl provoz knihoven umožněn za režimových opatření. Služby byly omezeny
pouze na půjčování a vracení knih. Internet a další služby nebyly zpřístupněny.
Akce se školou ani seniory se nekonaly. Provoz školy byl omezen na distanční
výuku doma. O letních měsících byl povolen běžný provoz knihoven. Na
podzim se pandemická situace zhoršila a opět došlo od 22. 10. 2020 k uzavření
všech knihoven. Nová změna nastala od 30. 11. 2020 po zavedení
protiepidemického systému (PES), který nám umožnil předem objednané knihy
vydávat u tzv. výdajového okénka, v našem případě mezi vchodovými dveřmi
do knihovny. Od 3. 12. 2020 byl hygienický režim natolik uvolněn, že knihovny
mohly otevřít půjčovny pro vracení a půjčování, ostatní služby ale povoleny
nebyly. Stále platilo pravidlo 3R – tedy roušky přes obličej, vzájemné rozestupy
a dezinfekce rukou. Navíc se omezil počet přítomných uživatelů v půjčovně na
jednu osobu na 15m2. Nicméně další úprava provozu nastala brzy, od 18. 12.
2020 jsme se vrátili k nazkoušenému režimu výdajového okénka, abychom po
Vánocích, od 28. 12. 2020 uzavřeli knihovnu úplně.
Pandemie koronaviru přinesla zcela nové situace, zkušenosti, postupy.
V knihovnách i v jiných oblastech života nabyly významu elektronické služby,
ale na straně druhé byla částečně nebo zcela omezena možnost přímé vzájemné
komunikace s uživateli, setkávání se, které je v knihovnické praxi
nenahraditelné.
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Novinky v naší knihovně
Malování dětského oddělení
Uzavření knihovny jsme využili ke zlepšení prostředí našich čtenářů.
V týdnu od 16. 3. do 20. 3. 2020 jsme dali vymalovat dětské oddělení, chodby a
záchody. Poté následoval velký úklid. Podařilo se nám také vyměnit všechny
staré počítače za nové.

Nový piktogram pro thrillery
Pro usnadnění výběru knih, jsme zavedli pro milovníky
thrillerů nový piktogram ve tvaru terče. Ten je umístěn, jak
jsou čtenáři už zvyklí, na hřbetu knihy.
Rozšíření nabídky knih z edice „Kouzelné čtení“
Nabízíme dětem i rodičům hry a
knížky z edice „Kouzelné čtení“ od firmy
Albi, které půjčujeme i domů. Od května
2020 jsme rozšířili jejich nabídku. Znáte
přísloví: „Kdo si hraje, nezlobí“…
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze naše knihovna
pokračovala s výukou v rámci Virtuální Univerzity
třetího věku (VU3V). Téma letního semestru bylo
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„Cestování, co jste možná nevěděli“. Přestože výuka musela být z větší části
vykonána distančně z důvodu koronavirové nákazy, o přednášky byl přesto
velký zájem. Celkem studovalo v zimním semestru 16 studentů. 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

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.
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 486 čtenářů, což je 16,31 % z počtu obyvatel. Čtenářů do
15 let je 167.
Celkem knihovnu navštívilo 6 601 uživatelů. Počet návštěv na 1 obyvatele
2,22. Počet návštěv na 1 provozní hodinu je 10,36.
Webové stránky knihovny zhlédlo 5 732 zájemců.
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Internet v knihovně využilo 114 návštěvníků. Zájem o tuto službu
stagnuje na přibližně stejné úrovni. Naší snahou je neustálá modernizace PC
stanic.
Výpůjčky
Celkem bylo půjčeno 25 861 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si
dospělí čtenáři půjčili 18 574 dokumentů (2 474 naučná literatura a 16 100
krásná literatura). Děti si vypůjčily celkem 2 681 publikací (574 naučná
literatura a 2 107 krásná literatura). Velký zájem je i o časopisy, kterých se u
nás půjčilo 4 302 ks. Zvukové knihy byly zapůjčeny v celkovém počtu 304 ks.
Počet výpůjček na 1 obyvatele 8,68.
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
22 žádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno 21 požadavků.
Naše knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 42 zájemců z jiných
knihoven. Z tohoto přehledu vyplývá, že se stáváme více poskytovali služby,
než jejími uživateli.

Graficky znázorněné výpůjčky literatury
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Nejžádanější tituly knih v roce 2020
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: Hotýlek (20x)
Keleová-Vasilková, Táňa: Máma (20x)
Keleová-Vasilková, Táňa: Tři sesty (20x)
Jakoubková, Alena: Manžel do domu… hůl do ruky (19x)
Keleová-Vasilková, Táňa: Slib (18x)
Jakoubková, Alena: Odříkaného manžela (17x)
Körnerová, Hana: Hlas kukačky (16x)
Mornštajnová, Alena: Tiché roky (15x)
Keleová-Vasilková, Táňa: Vůně života (15x)
Kubátová, Táňa: Bukůvky (14x)
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
Perl, Gisella: Byla jsem doktorkou v Osvětimi (10x)
Palán, Aleš: Jako v nebi, jenže jinak (8x)
Baarová, Lída: Útěky (6x)
Palán, Aleš: Raději zešílet v divočině (6x)
Padevět, Jiří: Dotek Anthropoidu (6x)
Černá, Janina: Cukrfree (6x)
Nesvadbová, Barbara: Hovory s doktory (6x)
Macintyre, Ben: Špion. A zrádce! (6x)
Nowak, Szymon: Doktor z Osvětimi (6x)
Rajchman, Chil: Útěk z Treblinky (5x)
Oddělení pro dětské čtenáře
- beletrie
Thorne, Jack: Harry Potter a prokleté dítě (6x)
Pechová, Ladislava: Moje první písmena (6x)
Pechová, Ladislava: Večerníčkovy pohádky (6x)
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Hewat, Katie: Čtu si s tátou příběhy (6x)
Sadvarová, Lenka: Zvířátka na statku (5x)
Pechová, Ladislava: Moje první čísla (5x)
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky (5x)
David, Erica: Anna&Elsa (5x)
Belšán, Michal: Poraněný sokol (5x)
Fischerová, Daniela: Uspávanky a vstávanky (5x)
Oddělení pro dětské čtenáře
- naučná literatura
Votavová, Klára: Hravé učení: interaktivní mluvící kniha (9x)
Trojánek, Jan: Dopravní prostředky: interaktivní mluvící kniha (6x)
Švarc, Josef: Doprava: interaktivní mluvící kniha (5x)
Kocová, Tereza: Atlas světa: interaktivní mluvící kniha (5x)
Lásková, Martina: Hravá přírodověda: interaktivní mluvící kniha (5x)
Skalová, Daniela: Pohádkové učení: interaktivní mluvící kniha (5x)
Drobný, Libor: Zvířátka z divočiny: interaktivní mluvící kniha (5x)
Pechová, Ladislava: Zpívány 2: interaktivní mluvící kniha (5x)
Ježková, Dagmar: Zpívánky 3: interaktivní mluvící kniha (5x)
Autratová, Ivata: Denní činnosti: interaktivní mluvící kniha (5x)

Fond
Knihovní fond činí 23 079 dokumentů. V roce 2020 bylo nakoupeno
celkem 1 346 svazků v hodnotě 293 721 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
(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.
Knihovna také odebírá a zpracovává celkem 35 titulů novin a časopisů.
Větší část z nich nakupujeme prostřednictvím VaRy České Budějovice za nízké
ceny (remitendy).
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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

Z nabídky dětských časopisů:
• Čtyřlístek
Raketa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Kačer Donald

Akce pro veřejnost
Činnost v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích akcí byla také
značně poznamenaná opatřeními na zamezení šíření koronavirové epidemie.
Během celého roku jsme uspořádali 51 kulturních a vzdělávacích akcí,
kterých se dohromady zúčastnilo 676 zájemců. Naší 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.
V roce 2020 jsme jen s velkými obtížemi pokračovali v projektu
„S knížkou do života /Bookstart/“, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20
zemích světa. Pandemická situace nám
nedovolovala pořádat akce pro veřejnost. V lednu
jsme se stihli setkat pouze jednou a to 29. 1. 2020,
kde jsme představili všechny pomůcky, které jsme
nově zakoupili pro daný projekt. V měsíci červnu
proběhlo čtyřikrát za sebou vítání občánků
v obřadní síti našeho městského úřadu, kde jsme
rodičům a dětem předali nové sety. Další vítání
občánků už nebylo možné.
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Výběr akcí, které knihovna v jednotlivých měsících pořádala

MĚSÍC LEDEN
Cesta Tří králů

Lednový program připravený pro žáky 1.
třídy ZŠ byl zaměřen na dění v Betlémě poté,
co se Ježíš narodil. Děti samy přicházely
s dřevěnými figurkami a zvířátky k Betlému
a pokládaly je před Ježíška. Dozvěděly se,
kdo byli Tři králové a jaké dary Ježíškovi
přinesli. Poté si vybarvily omalovánku
vystihující tuto událost. Seznámily se se
starou lidovou tradicí „tříkrálovou sbírkou“,
která se proměnila v největší charitativní sbírku v Česku. Touto akcí se snažíme
vést děti k tomu, aby nebyli lhostejní k druhým.
Místní pověsti
Zájem o místní pověsti projevili žáci 3. B třídy ZŠ v polovině ledna. Seznámili
jsme je s pověstmi, které jsou publikované ve Rtyňské vlastivědě. Slyšeli
pověsti o vodnících, divých ženách v odolovských lesích, světýlkách na
Náměrkách, permonících v dolech, ale poznali i méně známou pověst o devíti
křížích.
K. H. Mácha
Programu o jednom z nejvýznamnějších českých básníků K. H. Máchovi se
zúčastnili žáci osmých tříd ZŠ. Dozvěděli se zajímavosti o jeho krátkém, ale
bouřlivém životě i láskách.
Bookstart – S knížkou do života
Setkání rodičů a dětí proběhlo ve středu
29. 1. 2020. Představili jsme si nové
hračky, které knihovna zakoupila jako
vánoční dárek pro nejmenší děti. Procvičili
jsme si nová říkadla, při kterých jsme si
pěkně zacvičili.
Vyzkoušeli jsme i dětský prolézací tunel,
který děti velmi bavil.
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MĚSÍC ÚNOR
Třídění literatury a hledání v on-line katalogu
Žáci šesté třídy ZŠ se během dvou
hodin obeznámili se základním dělením
literatury na krásnou a naučnou, dále
pak s jejím podrobnějším tříděním.
Po teoretickém základu následovala
praktická cvičení, aby si děti ověřily,
zda probíranému tématu dobře
porozuměly.
Druhá část programu byla věnovaná
principu vyhledání jednotlivých titulů v
on-line katalogu. Vyzkoušeli si
vyhledávání podle autora, názvu díla,
klíčového slova nebo tématu. Vysvětlili jsme si fungování čtenářského konta,
jak se do něho přihlásit, jak prodloužit výpůjčky, dělat zámluvy apod.
Pohádky K. J. Erbena

Žáci čtvrté třídy ZŠ se seznámili se
základními znaky klasické lidové
pohádky a typickými postavami.
Poté jsme se věnovali našemu
spisovateli a sběrateli lidových pohádek
K. J. Erbenovi. Děti nejen poslouchaly,
ale i aktivně pracovaly s jednotlivými
pohádkami, např. podle obrázků
skládaly děj pohádky.
Společně jsme se zaposlouchali do děje
pohádek: Zlatovláska, Otesánek,
Dlouhý, Široký, Bystrozraký, O kohoutkovi a slepičce.
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
12. 2. 2020 jsme odstartovali letní semestr studia
VU3V. Scházíme se jednou za 14 dnů, a to ve středu od
9.30 hodin. Na téma „Cestování, co jste možná
nevěděli“ se přihlásilo 16 seniorů. Věříme, že účastníci
opět lehce zvládnou studium vybraného tématu a nabyté
informace z kurzu využijí nejen k úspěšnému ukončení semestru, ale také při
svém vlastním cestování či výletech.
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Jarní výtvarná dílna pro děti

Během jarních prázdnin se
v knihovně konala výtvarná dílna
pro děti. Měly možnost si vyrobit
malou jarní zahrádku, veselou
včelku a papírovou kytici. Své
výtvory si poté odnesly domů a
jistě si jimi vyzdobily své domovy.
Kromě vlastního tvoření si mohly
vyzkoušet připravené soutěže, za
které pak obdržely drobné ceny.
Většina jich z knihovny odcházela
s plnou náručí svých výtvorů a

získaných cen.

MĚSÍC BŘEZEN
„Moderní autorské pohádky“ byl program, připravený pro žáky 3. B základní
školy. Děti se ve středu 4. 3. 2020 seznámily
s rozdělením pohádek na lidové a autorské,
s jejich znaky, rozdíly, postavami. Ukázali
jsme si lidové pohádky Boženy Němcové i
Karla Jaromíra Erbena. Pak už jsme se
věnovali moderní autorské pohádce Miloše
Macourka Mach a Šebestová. Využili jsme i
moderní techniku a dětem pustili některé
příběhy, které byly zfilmované. Později děti
pracovaly ve skupinách. Na devíti stanovištích si ověřili, jak dobře poslouchali
naše vyprávění.
Naše knihovna se zapojila do projektu paní
učitelky Jany Hanušové, který byl zaměřen
na lidové pohádky. Děti z 1. třídy ZŠ
navštívily v pátek 6. 3. 2020 knihovnu
v kostýmech. Každý z nich představoval
nějakou pohádkovou postavu. Hravou
formou jsme je seznámili s klasickými
pohádkami a děti plnily pohádkové úkoly.
Naše setkání bylo velmi milé a musíme
pochválit všechny maminky, které dětem připravily zajímavé kostýmy.
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Virtuální univerzita třetího věku
Ve středu 11. 3. 2020 se sešli naši senioři na další hodině
VU3V. To jsme ještě nevěděli, že studium bude na
nějakou dobu přerušené. Pandemická situace neumožnila
společná setkání v našem konzultačním středisku, a proto
si studenti přednášky a testy plnili sami z domu. Konec semestru byl prodloužen
a jeho ukončení stanoveno k datu 30. 6. 2020. Do té doby museli mít studenti
splněny všechny testy včetně celkového závěrečného testu. Plánovaný výlet do
Státního oblastního archivu v Zámrsku musel být zrušen.
UZAVŘENÍ KNIHOVNY KVŮLI KORONAVIRU
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194, kterým
byl pro území ČR vyhlášen v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
NOUZOVÝ STAV, byly všechny knihovny od pátku 13. března 2020 až do
odvolání pro veřejnost uzavřeny.
Zrušeny byly rovněž všechny plánované akce. Výpůjční lhůty byly automaticky
prodlouženy, rovněž byla prodloužena lhůta pro vyzvednutí připravených knih.
Knihy bylo možné vracet výhradně do biblioschránky.
Malování dětského oddělení
Uzavření knihovny jsme využili ke zlepšení prostředí našich čtenářů.
V týdnu od 16. 3. do 20. 3. 2020 jsme dali vymalovat dětské oddělení, chodby a
záchody. Poté následoval velký úklid.
Podařilo se nám také vyměnit všechny staré počítače za nové.
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MĚSÍC DUBEN
Nabídka vyřazených knih

Protože jsme chtěli umožnit čtenářům
přístup ke knihám, rozhodli jsme se, že
veřejnosti nabídneme k odběru knihy
vyřazené z fondu knihovny.
Knihy byly k dispozici zdarma v boxech
před knihovnou v termínu od 4. 5. do 7.
5. 2020 od 8 do 12 hodin.
Takto získané knihy čtenářům zůstaly.

MĚSÍC KVĚTEN
K znovuotevření knihovny došlo dne 4. 5. 2020 s omezením za těchto
podmínek:
• Poskytované služby
Z bezpečnostních důvodů bylo omezeno delší pobývání v prostoru knihovny,
poskytování veřejného internetu, výpůjčky meziknihovní výpůjční služby.
• Vracení a půjčování dokumentů
Podle závazných doporučení ústředních orgánů vracení vypůjčených dokumentů
probíhalo odděleně od půjčování. Knihy se vracely pouze prostřednictvím
biblioschránky před knihovnou. Vrácené knihy strávily 48 hod. v preventivní
karanténě a až poté byly odečteny ze čtenářského konta.
• Výpůjční lhůta
Výpůjční lhůtu dokumentů, které se měly vrátit v době uzavření, jsme
prodloužili. Za dobu, kdy byla knihovny uzavřená, se nezaúčtovávaly sankční
poplatky. Rezervace na dokumenty, o které byl zájem, zůstaly v platnosti.

MĚSÍC ČERVEN
V měsíci červnu došlo k mírnému uvolnění koronavirových opatření a
žáci prvních a druhých tříd nastoupili do školy. Jakmile to šlo, uspořádali jsme
pro ně zajímavý program.
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„Kamil neumí lítat“ je název moderní pohádky o špačkovi knihomolovi,

se kterou jsme seznámili děti z první 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.
Děti si vybírají z Orffových nástrojů, kterými budou vytvářet zvuky deště,
bouře, větru při hurikánu.

Čtenář roku 2020 - UČITEL
V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou tradici –
oceňování nejlepších čtenářů. V tomto roce jsme oceňovali
nejlepší učitele, kteří spolupracují s knihovnou. V našem
městě je výběr velmi těžký, protože všichni učitelé
českého jazyka ze základní školy s knihovnou pravidelně
spolupracují.
Rozhodli jsme se tedy ocenit učitele, kteří se účastní již
dvanáct let projektu „Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka“, jež probíhá v českých knihovnách
už od roku 2008/2009. Autorkou myšlenky byla Ivana
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Hutařová ze Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež NPMK J. A.
Komenského v Praze. Cílem je podporovat rozvoj četby a čtenářské gramotnosti
dětí, podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních měsíců
školní docházky. Ocenění „Čtenář roku 2020“ získaly paní učitelky Mgr. Jana
Hanušová a Mgr. Martina Kábrtová, kterým děkujeme za výbornou spolupráci
při realizaci tohoto projektu.
Akce proběhla až v červnu vhledem k problémům s koronavirem.

Mgr. Jana Hanušová a Mgr. Martina Kábrtová při předání ocenění „Čtenář roku 2020“.

MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN
O prázdninách knihovna půjčovala ve dnech:
Út + Čt
9 – 12
13 – 17 hod.
K prodloužení výpůjček mohli čtenáři využít kontakty:
tel. č. 499 888 562, www.mkrtyne.cz, info@mkrtyne.cz.
Na vracení výpůjček mimo výpůjční dobu byla v provozu biblioschránka,
nainstalovaná před budovou knihovny.
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MĚSÍC ZÁŘÍ
Balíme školní učebnice
Se začátkem školy každoročně přichází naše knihovna
s aktuální nabídkou „Balíme školní učebnice“.
Učebnice jsme zabalili za poplatek dle velikosti. Plno
žáků ze základní školy tuto nabídku využilo a knihy si
dali profesionálně zabalit.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Na podzim jsme vstoupili do druhého ročníku
oblíbené Virtuální univerzity třetího věku. Na základě
průzkumu zájmu studujících o nabízená témata jsme pro
zimní semestr 2020/2021 vybrali velmi žádané téma
„Barokní architektura v Čechách“. Společné setkávání
studentů v našem středisku začalo ve středu 7. 10. 2020 od 9.30 hodin. Další
společná setkání byla naplánovaná na: 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 9. 12.2020
vždy od 9.30 hodin.

MĚSÍC ŘÍJEN
Pasování
Stalo se dobrým zvykem, že naše knihovna vítá nové začínající čtenáře na
akci „Pasování čtenářů“. Akce je určena dětem z první třídy, které navštěvují
knihovnu koncem školního roku.
Letos nám situace s pandemií
koronaviru nedovolila tuto akci
uskutečnit, tak jak jsme ji měli
naplánovanou. Nechtěli jsme, aby
děti o tuto slavnost přišly a tak
jsme ji uskutečnili na začátku
druhé třídy, tj. 9. 10. 2020. Na děti
čekal zábavný program plný
básniček o písmenkách, hádanek,
čtení. Na konci akce každý čtenář
obdržel průkazku do knihovny na
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rok zdarma, knihu a záložku do knihy. Díky projektu „Knížka pro prvňáčka“, do
kterého se knihovna každoročně zapojuje, letos děti získaly zdarma knížku
Lenky Rožnovské: Katka a klokan ze šuplíku. Celkem bylo pasováno 22 dětí.
11. ročníku literární soutěže „Kde končí svět“ na téma „Labyrint světa,
Komenský a ráj knížek“
Vyhlášení výsledků místního kola literární
soutěže proběhlo dne 12. 10. 2020. Žáci
sedmé a osmé třídy, kteří se zapojili do
soutěže, si mohli vybrat a napsat svoje práce
na téma: „Můj nejlepší učitel“, „Můj
nejlepší/nejhorší zážitek ze školy nebo
„Ideální učitel (jaký by měl být).
Komise ve složení Mgr. Kateřina Novotná, Jana Sehnalová a Marcela
Drbohlavová vyhodnotila nejlepší práce.
Ve věkové kategorii 10 - 12 let
1. místo: Ondřej Kaněra s prací "První sportovní hry"
2. místo: Anna Čonková s prací "Můj nejlepší učitel"
3. místo: Anna E. Nechvílová s prací "Moje nejlepší učitelka"
Ve věkové kategorii 13-16 let
1. místo: Daniel Šimek s prací "Můj nejlepší/nejhorší zážitek ze školy
2. místo: Radim Vlček s prací "Jaký by měl být správný učitel"
3. místo: Veronika Náglová s prací "Můj nejoblíbenější učitel/učitelka"
Všem výhercům blahopřejeme a děkujeme i ostatním žákům za účast v soutěži.
Obrázky od dětí k mezinárodnímu dni seniorů
Na den 1. 10. 2020 připadl Mezinárodní den seniorů. Tento den je
věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a
dědečkům. Je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit, s čím se
musí potýkat senioři. Jedná se o mnoho překážek, schody do obchodního domu
jsou v některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje
a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří.
Během letních prázdnin vyzvala naše knihovna děti, aby nakreslily
libovolný obrázek a tím potěšily naše babičky a dědečky v pečovatelském domě
ve Rtyni v P. Do akce se zapojilo 12 dětí a jejich výtvory rádi předáme našim
seniorům právě k jejich svátku.
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Týden knihoven 2020
Naše knihovna se přihlásila k této celostátní akci a připravila
pohádkovou „Večerníčkovou cestu“ pro 85 žáků mateřské, první a druhé třídy
základní školy. Připomněli jsme
si padesáté páté výročí vzniku
tohoto pořadu pro děti. Na děti
čekalo 9 zastavení v přírodě se
známými pohádkami. Po
přečtení úryvku z pohádky děti
plnily různé úkoly. Krteček
chtěl od dětí vědět, co všechno
se mu vešlo do kapes nových
kalhotek, Krysáci chtěli roztřídit
odpad, Trautenberk potřeboval
vhodnou bylinku na bolení
zubů, Rákosníček chtěl vědět,
kdo žije v rybníce, Bob a Bobek společně s dětmi cvičili rozcvičku, Maxipsa
Fíka zajímalo, jaké plemeno psa z něho vyroste, Makovou panenku uneslo
záhadné zvíře, které děti měly uhádnout, Rumcajs zkoušel děti, zda poznají,
k jakému účelu se boty na obrázku hodí, Křemílek s Vochomůrkou vyzkoušeli
děti z poznávání semínek.
Noc s Andersenem „v době koronavirové“ se konala v pátek 9. 10. 2020.
Březnový termín Noci s Andersenem jsme byli nuceni zrušit z důvodů uzavření
knihoven. Situace se
šířením koronaviru byla
velmi nepřehledná a tudíž
jsme se rozhodli, že
uspořádáme Noc s
Andersenem v rodinách
(u sebe doma). Děti nám
posílaly fotky, jak si četly a
pochutnávaly na
pohádkových dobrotách.
Všem zapojeným dětem i rodičům děkujeme.
Děti od nás získaly malou odměnu!!!
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Zahájení VU3V

Dne 7. 10. 2020 jsme zahájili již
druhý ročník Virtuální
univerzity třetího věku pro
naše seniory. Pro zimní semestr
jsme zvolili téma „Barokní
architektura v Čechách“. Na
přednášky se přihlásilo celkem
13 studentů, kteří mají o tuto
tématiku zájem.

MĚSÍC LISTOPAD
Měsíc listopad se nesl v knihovnách i ve společnosti ve znamení „koronaviru“.
Od 22. října 2020 byly knihovny nařízením vlády uzavřeny. Kdo sledujete naše
informace z knihovny ve Zpravodaji, tak jste věděli, že jsme Vám nabídli
vypůjčení knih, které dopředu připravíme a vydáme ve smluvený čas mezi
dveřmi. Tuto nabídku využilo mnoho čtenářů, kteří už neměli co číst. Vracení
knih probíhalo do biblioschránky, ze které jsme knihy pravidelně vybírali a
dávali stranou do karantény.

MĚSÍC PROSINEC
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
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V prosinci jsme vstoupili do
závěrečné fáze studia VU3V a
ukončili zimní semestr. Po
podzimním uzavření knihovny,
kdy byli studenti během listopadu
odkázáni pouze na domácí
studium, se po uvolnění situace
opět dočkali společného setkání.
To se konalo dne 2. 12. 2020,
přičemž jsme skupinu studujících
rozdělili na dvě menší skupinky.
Závěrečné setkání v rámci VU3V
proběhlo 9. 12. 2020 od 9.30
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hodin, které bylo spojeno i s krátkým předvánočním posezením. Na toto setkání
se dostavil i starosta města, který ocenil práci studentů a popřál jim k Vánocům
a k novému roku. Všichni studenti nakonec obdrželi drobný dárek a ručně
vyrobené vánoční přání.
Vánoční zvyky u nás i ve světě

Ve středu 16. 12. 2020 děti z druhé třídy
ZŠ navštívily naší knihovnu a zúčastnily se
programu o Vánocích. Povídali jsme si o
vánočních zvycích u nás i ve světě. Děti se
seznámily s tím, jak se slavily Vánoce před
sto lety v Německu nebo Polsku.
Připomněli jsme si, jak se slaví Vánoce
v dnešní moderní době. Přečetli jsme si
několik pohádek o Vánocích. Nejvíce se
všem líbila pohádka Zuzany Pospíšilové
„O zlobivé rybí kostičce“, při které jsme se
s chutí zasmáli. Vše bylo proloženo
aktivitami. Hádali jsme hádanky se zimní
tematikou, lovili papírové ryby v rybníce.
Každá rybička skrývala všetečnou otázku,
kterou si děti samy přečetly a vybraly ze tří
možností správnou odpověď. S dětmi jsme
se rozloučili malým dárkem v podobě podkovy pro štěstí z vizovického pečiva.

Vánoční výtvarná dílna pro děti

Ve středu 16. 12. 2020 od 12
do 16 hodin se v prostorách
Městské knihovny konala
vánoční výtvarná dílna pro
děti. Měly možnost vyrobit si
andílka a obálku pro Ježíška,
kterou si mohly přizdobit
podle vlastní fantazie. Dále
jsme vyráběli dekoraci na
vánoční stůl z přírodních
materiálů…

Některým dětem se tvoření líbilo tak, že si vyrobily i vícero takových dekorací a
ozdobily si jimi sváteční stůl.
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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:
Jak zajistit rychlejší obrat bestsellerů aneb „Piktogramy v praxi“
In: U nás, roč. 30 (2020), č. 3, s. 50
Ekonomické ukazatele
Zaměstnanci
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2020 celkem 2
zaměstnance s celkovým pracovním úvazkem 2. Úklid a výpomoc při půjčování
jsou řešeny dohodou o provedení práce.
Hospodaření knihovny
V roce 2020 hospodařila knihovna s rozpočtem 1 795 000. Příjmy z hlavní
činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) činily 53 104 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 1 861 597 Kč. Z toho 293 721 Kč bylo použito na nákup knih a časopisů,
651 194 Kč na spotřebu materiálu, energie, zboží, služeb. Osobní náklady činily
1 120 431 Kč, odpisy investičního majetku 37 945 Kč. Knihovna hospodařila
v roce 2020 se ziskem 23 603,- Kč.
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Vánoční setkání studentů VU3V
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