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Knihovna nejsou jen knihy
Všechny knihovny se už adu let
snaží ve ejnost p esv ovat o
tom, že v knihovn nejsou jen
knihy. Knihovna má sloužit samoz ejm jako p ovna, ale také
jako místo pro trávení volného
asu d tí, mládeže i dosp lých.
Tomuto zám ru se p izp sobuje
také M stská knihovna Rakovník,
vybavením nového nábytku, technikou i nabídkou kulturních a
vzd lávacích akcí.
Rok 2012 byl pro knihovnu ve
všech sm rech její innosti hodn
ak ní. Nabízeli jsme
v p ovnách knihovny spoustu
nových titul , vybavili jsme prostory novým nábytkem, zakoupili

nové servery, získali jsme nové
odd lení, také nabídka kulturních a vzd lávacích byla velice
pestrá.
Všechny aktivity a innost
knihovny v roce 2012 m žete
posoudit, pokud si p tete naše Knihovnické zpravodajství.

Uvnit tohoto
vydání:
Odd lení
knihovny

2

My o nás

4

Knihovna v obrazech

5

Knihovna v
íslech

6

70 d vod
pro íst

7

te si:

Stalo se
Jak to vidíme my

Stalo se vloni
tské odd lení
Jak sám název napovídá, tak tohle odd lení
je ur ené pro d tské
návšt vníky, tedy tená e do 15 let. Do odlení, k naší velké
radosti, p icházejí asto úpln mali cí tená-

Obrázky a
fotky
i, vlastn ne tená i. A
samoz ejm ti se nepohybují po m st samostatn , ale v doprovodu
rodi
i jiných dosp lých a v jejich doprovodu p icházejí i do
tského odd lení
knihovny. Vyšli jsme
vst íc pracujícím rodi-

m a v lo ském roce
jsme prodloužili provozní hodiny d tského odd lení. To všichni rodi e i d ti uvítali
s velkým nadšením a
do knihovny se stále
vracejí pro knihy nebo
si p íst asopis, p ípadn si jen pohrát.

ležitá
ísla
70 d vod

A jestliže píšeme o hraní si
v d tském odd lení, tak mezi
všemi hra kami a hrami rozhodvládne bílý stolek v novaný
knihovn firmou LEGO.
Ten je využíván nejmenšími
tmi, ale i náctiletými návšt vníky. Na kulatých ervených
plochách stolku rostou
z barevných logo díl , pod rukama d tí, úžasná díla.
Novinkou lo ského roku
v d tském odd lení bylo zap jování tematických kuf ík .
Malé barevné kuf íky obsahují
Odd lení pro dosp lé
Velké pochvaly od návšt vník
se do kalo odd lení pro dosp lé, a to za své rozší ení. Sem
icházejí tená i starší 15 let.
koliv se na první pohled m že zdát, že prostor bývalého zasedacího sálu v budov Na Seky e, je velký, pravdou je, že
pro naše využití je nedosta ující. Prostor slouží jako p ovna,
studovna a ítárna zárove a
každá takováto funkce má jiné
požadavky na zvuky, ticho, klid
a soust ed ní. Odd lení pro dosp lé m lo v lo ském roce št stí
v nešt stí. Po velkých ervnových deštích voda v suterénu
budovy už pon kolikáté zaplavila podlahu do výše n kolika
centimetr , ta se vzlínala po st nách do výšky mnoha desítek
centimetr a cestou sebou ni ila. Voda se nám v knihovn neobjevila poprvé, tak již vlhké
st ny za aly plesniv t, podlahové krytiny, koberce a lino byly
zni eny, tak, že se musely strhat. Voda se dostala do zásuvek
a rozvod elektrického vedení,
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vedle p ti knih ješt hru a r zné
edm ty, vše vztahující se
k jednomu tématu. Je docela
legra ní pozorovat d ti (rodi e)
jak vlá ejí z knihovny kufr, na
kterém je nápis dinosau i, lidské
lo, doprava, nebo domácí zvíata.

ná e. Také pravidelné pracovní
porady se odehrávají v tomto
odd lení, které je nejbarevn jší
ze všech v knihovn , takže p sobí pozitivn na všechny pracovníky knihovny a v íme, že i
na jeho návšt vníky.

Mnoho akcí, které knihovna
po ádá, se koná práv v tomto
odd lení. A jsou to akce nejen
ur ené d tem, konají se tady i
ednášky pro dosp lou ve ejnost, výtvarné dílny nebo semi-

„ teš-li knihu napoprvé, poznáš nového p ítele, teš-li

ji podruhé, potkáš starého.“ ( ínské p ísloví)

takže nám odešel jeden
z po íta v pracovn katalogizace knih. Knihy a další dokumenty nebyly díky zvýšeným
kám na regálech poni eny.
Z plísní v kancelá ích ale za aly
mít pracovnice knihovny alergické reakce. ervnové asté
dešt a vlhkost byly faktem, že
knihovna, jako nájemce prostor,
již opravdu d razn upozornila
na nevhodné podmínky pro innost knihovny. Majiteli budovy
adu pro zastupování státu ve
cech majetkových se uvolnily
kancelá e, sousedící s hlavním
sálem p ovny, tak se po dvaceti letech zázemí knihovny
est hovalo do volných
prostor. Pracovníci se uskrovnili, a tak se o jednu místnost
rozší ila p ovna. Možná se
vám m že zdát zbyte né o tom
takhle podrobn psát, nicmén
pro knihovníky to byl obrovský
skok. Ze sklepa, šera a vlhkosti

vám najednou do kancelá e svítí
sluní ko, nedíváte se na nohy
lidem, kte í jdou kolem, ale do
zelené aleje u Rakovnického
potoka. A to je opravdu velká
zm na. Zm na je to i pro návšt vníky knihovny, nebo získaný prostor je sv tlý a útulný.
Bylo zakoupeno 40 nových regál , takže staré police ve velkém sále se provzdušnily, ímž
se tená m knihy lépe vyhledávají a také za azují.
Nový prostor umožnil vystavit
zajímavé tituly knih, které lákají k p tení.
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Audio – video p

ovna

Toto odd lení získalo sv j název slou ením dvou p vodních
odd lení knihovny, hudebního
odd lení a videop ovny. Ob
odd lení m la v dob svého založení v knihovn opodstatn ní
a velice dob e prosperovala, nebo ve m st byla jediná svým
zam ením. Na filmy se d laly
dlouhodobé rezervace a do hudebního odd lení chodili lidé
eba jen poslouchat hudbu a
relaxovat p i ní. Takhle
v knihovn prosperovala ob
odd lení hezkých pár let. Po
mírném úpadku zájmu ve ejnosti se tedy slou ila v jeden celek,
ale ve stále hojn vyhledávané a
navšt vované místo. Až nástupem moderní, a hlavn finan
dostupné, techniky a nových
technologií, se lidé za ali více
zdržovat doma, sledovali televizi a soust edili na stahování fila hudby z internetu.
Dnes má audio – video p ovna svoji klientelu, pravidelné i
náhodné návšt vníky, ale dobu
nejv tší slávy už má za sebou.
Rozhodli jsme se v lo ském roce zkrátit provozní hodiny pro
ve ejnost a tím dát zájemc m
více asových možností na sledování i poslech vybraných
DVD nebo CD. Uvoln né hodiny z tohoto odd lení jsme okamžit využili v odd lení d tském.
ovna DVD a CD je
v knihovn zam ena na eskou produkci. Snažíme se o
vytvo ení p ehledné databáze
eského filmu, sou asného i historického, samoz ejm pokud
nám to autorské zákony dovolí.

Jedine né vydání

Informa ní centrum

Roubenka „Lechný ovna“

Najdete v eské republice málo
knihoven, které provozují informa ní centrum jako jedno ze
svých odd lení nebo turistická
informa ní centra mají svoje
specifika, která ur it nenáleží
ke klasickým innostem knihovnickým. „Í ko“ bylo na samém
za átku (1996) sou ástí odboru
kultury a sociální pé e m stského ú adu, ovšem sídlilo
v prostorách knihovny. Tak n jak to vyšlo, že si „í ko“ a
knihovna porozum ly, nebo
ly spole ný cíl: komunikovat
s lidmi. Knihovna si vzala pod
svá k ídla „í ko“ což bylo
z našeho pohledu a s odstupem
asu rozhodnutí velice dobré.
Pracovníci tohoto odd lení prezentují m sto Rakovník na
veletrzích cestovního ruchu,
v roce 2012 v Praze a v Plzni.
Vydáváme mnoho propaga ních
materiál , nejen v eštin , ale
také v dalších sv tových jazycích, ímž informujeme o hezkých místech našeho m sta daleko za hranicemi republiky.
sto propagují i upomínkové
edm ty, které d lají radost
místním patriot m i turist m.
V hodnocení informa ních center v celé republice získalo naše
„í ko“ za své služby a za práci
jeho zam stnanc celých 100 %
bod . A z toho máme opravdu
velkou radost.

Novinka knihovny roku 2012
má jméno roubenka. Dv st let
starý d m se po náro né rekonstrukci rozhodl náš z izovatel
za lenit do provozu knihovny.
žko by se na propojení stálých expozic, výstavních prostoa knihovny hledalo n co spole ného. Od samého za átku, po
vyslovení faktu o spojení dvou
rozdílných provoz , jsme hledali nápl , spole nou myšlenku a
také energii na rozjezd nového
odd lení. Ze všech kout na
nás hled ly velké vitríny, které
bylo t eba zaplnit. Bez zkušeností s po ádáním výstav, s elánem a nadšením, které st ídala
beznad j a nejistota, s pomocí
dobrých známých a p átel
knihovny, bychom asi nikdy
nedali do provozu prostor, který
se dnes zdá být útulným místem
pro p íchozí návšt vníky. Tak
soudíme hlavn z reakcí návšt vník a písemných záznam
v knize návšt v.
Roubenka láká na stálé expozice
kultury m sta a výstavu loutek
místních loutká , zve na p íležitostné výstavy, ale také na pohádky, které se tady tou i hrají.
Své si tady užijí i za ínající výtvarníci na nepravidelných dílnách. P icházejí sem rodi e
s d tmi, ale i školní kolektivy na
prohlídku, organizovanou akci,
divadlo i jarmark.
Od ervence 2012 provozuje
knihovna nové odd lení, od zá í
ijala knihovna do svého kolektivu také nové kolegy. Zkrátka, vše ve spojení s roubenkou
bylo pro knihovnu vloni nové a
nepoznané, na všem jsme hledali n co pozitivního a snažili se
lat lidem radost.

„Na všem hledáme n co
pozitivního a snažíme se
lat lidem radost.“
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JAK TO VIDÍ IR A
Uplynulý rok nebyl rokem p evratným jen pro d tské odd lení, ale áste
i pro m . Díky
zkrácení provozní doby audiovideop ovny získala d tská
knihovna nejen hodinu denn
ování navíc, ale i dv
„staronové“ zam stnankyn .
V prvních m sících jsem se sice
ob as ztrácela ve velkém množství d tských knih, ale postupem asu jsem zjistila, že pokud
budu znát Poš áka Pata, Mašinku Tomáše, Bo ka stavitele,
Harryho Pottera, Hrani ova
a Garfielda, mám nap l
vyhráno. Nechci tím ovšem íct,
že by klasickým d tským knihám odzvonilo. Jen byly malými tená i odsunuty na druhou
kolej. Zárove jsem pochopila,
že mnou doporu ované a velmi
oblíbené „D ti z Bullerbynu“ už
asi nefr í. Pravd podobn to
souvisí s faktem, že dnešní d ti

jsou jiné než bývala má generace. A nemám na mysli jen jejich
duševní vývoj, nýbrž i ten fyzický. asto se mi stává, že do d tské knihovny p ijde tená ka a
já o ekávám, že se legitimuje
ERVENOU pr kazkou. Ale to
ekvapení, když vlastní pr kazku ŽLUTOU a já zjistím, že
si do d tského odd lení bude
ješt tém dva roky chodit p jovat.
Opomenout samoz ejm nežu ale ani práci v „Í ku“,
která díky své rozmanitosti p ináší každý den jiné zážitky. Co
lov k – to jiný dotaz. Tedy
krom typických otázek: Je ješt
Radnice? Máte 5+2? (dodneška
nem žu pochopit, jak z názvu
5+2 dokážou lidi ud lat 5+1,
7+2, Týden i Sedmi ku….).
Ale i p esto m práce v „Í ku“
díky velké pestrosti a skv lým

kolegyním baví. Milým zp íjemn ním je ú ast na veletrzích,
vzd lávacích seminá ích i jiných knihovnických akcí.
Další velkou zm nou pro
knihovnu bylo získání Roubenky a tím i poznání nových kolegy a kolegy. Zapomenout nesmím ani na nástup našeho Ji iny, jehož v ný optimismus
dokáže dodat sílu a dobrou náladu.
Jednou i dv ma v tami to napsat prost nešlo….Ir a

„Je zoufalé nemít roze tenou
krásnou knihu, nemít v zásob
nic, co bychom mohli otev ít bez
zklamání.“
Ji í Orten

Co dal rok 2012 pracovník m knihovny?
(hodnocení roku psáno podle post eh všech zam stnanc )
Finan ní jistotu, spole enské uplatn ní, radost z práce, setkávání s lidmi, kolegiální návrhy ešení osobních problém
Nový prostor v p ovn
pro dosp lé, t ší m prostor
pro knížky a výzdoba
Nové kancelá e pro pracovníky Na Seky e-jsem moc
ráda, že nemusím být v
plísni, tm a zim
Moc ráda nakupuji, zpracovávám a p uji nové i staré knihy
Stránka 4

Povídání si se tená i
Školení o literatu e—
spousta nových informací o
knihách a spisovatelích
Utvrzení se, že mám kolem
sebe kolegyn a prost edí,
které je mým druhým láskyplným domovem. Je to p íjemný pocit, když se do práce m žu t šit
Rok 2012 mn p inesl v tší
jistotu. V knihách se orientuji lépe a lépe
Fakt, že se najde pár lidí,
kte í jsou v rni DVD p j-

ovn , asi díky tomu, že se
ješt nenau ili stahovat filmy z internetu
Jako každý rok m nadchla
vystoupení d tí v letním
kin a akce ertování
Poznání a p ivítání nových
pracovník jak do roubenky, tak i správce sít , který
našt stí má stále úsm v na
tvá i, bere vše s nadhledem
a nic není problém
Díky Listování jsem si p eetla knížky, které by mne
asi samotnou nenapadly
íst
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Dominantní bylo p edevším získání Roubenky.
již to byly problémy s
ní spojené nebo „další
práce“, i seznámení s
novými kolegy
Velkou zm nu v prodloužení výp ních hodin v
tském odd lení, tená i
ho naplno za ali vnímat,
pochvalovat si a hlavn
využívat
Pracovn mi p inesl lo ský rok bližší spolupráci s

mladými kolegyn mi, s
nimiž se mi pracuje velmi
dob e (navíc jejich mládí,
optimismus a humor mi
dokážou zvednout náladu)
Pou nou p ednáškou pana
Hartla o rakovnickém spisovateli Jaroslavu Máriovi
jsem si s radostí rozší ila
neznámé obzory
V lo ském roce m potkala nová zkušenost v odd lení video. V této v je
obsaženo vše: nové pra-

covní poznatky, nové tváe, bližší poznání kolegy
a p átelská atmosféra.
Zkušenost, že jakmile je
co zadarmo lidé by vám
dokázali urvat ruce a dokážou být i nep íjemní

KNIHOVNA V OBRAZECH
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KNIHOVNA V ÍSLECH
Po et registrovaných tená :
Po et návšt v tená v p ovnách knihovny:
pr

rná denní návšt vnost v p

. odd leních:

Po et návšt vník informa ního centra:
pr

rná denní návšt vnost informa ního centra:
*pr

2 922
46 381
184

28 468
113

rná ísla za celý rok, tj. 252 pracovních dní

Po et návšt vník roubenky
pr

rná denní návšt vnost roubenky:

11

* ervenec-prosinec, tj. 184 dní

Po et po ádaných akci v roce:
akce po ádané pro školy:
Akce po ádané pro ve ejnost:

164
131
33

Po et návšt vník akcí po ádaných knihovnou: 15 135
pr

rná návšt vnost akcí (ve ejnost + školy):

Po et návšt v webových stránek:
pr

rná denní návšt vnost webových stránek
*pr

92

46 834
186

rná ísla za celý rok, tj. 252 pracovních dní

CELKOVÁ NÁVŠT VNOST:
138 798
Celkový denní pr
r (návšt vy odd lení, akcí, webu)
575
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ísla ze statistiky
charakterizují veškeré
aktivity rakovnické knihovny.
Snahou knihovny je p isp t k
obohacení života každého,
kdo do jejích prostor vstoupí,
(fyzicky i virtuáln )
kdo otev e stránky knihy,
nebo tomu,
kdo se dokáže radovat na
spole ných setkáních.
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70 d vod pro

íst aneb žáci rakovnických škol doporu ují tení
protože:

1. maminka íkala, že tení je d ležité
2. tení cvi í pam
3. tení m nutí soust edit se
4. tení rozši uje slovní zásobu
5. se dozvím spoustu nových v cí
6. tení m zavádí do nových cizokraj-

47. etba obohacuje život lov ka
48. teme, abychom pochopili cizí
slova

49. teme knihy, protože televize
nedokáže obraz popsat
50. tu, protože m to baví
51. kdybychom ne etli, neum li

ných míst

7.
8.

bychom ani správn mluvit

tení rozvíjí moji fantazii

27. musíme se nau it íst, abychom

tení je d ležité, abychom se nau ili

se mohli podepsat

28. tení je dobré pro zábavu a vypl-

íst

9.

tením se dozvíme aktuální infor-

29. teme, abychom nem li málo

mace

10.

žeme si p
tovat kv tiny

ování volného asu

íst, jak správn p s-

11. si m žeme p íst dopisy
12.
teme si recept na va ení dobrých jídel

13. tení musíme um t do školy
14. lov k se bez tení neobejde
15. abychom si mohli p íst pohádku
16. se m žeme potom nau it jazyky
17. když umíme íst, tak se nau íme i
psát

18. tení je d ležité, abychom se nau ili
vyslovovat

19. um t íst je základem pro nákupy
20. až budeme dosp lí, m žeme íst
tem pohádky p ed spaním

21. tením si zv tšujeme slovní zásobu
22. teme, abychom se nau ili nové
zákony

23. teme, abychom um li vyráb t n jaké nové v ci a básni ky

domostí

30. teme, abychom dokázali odpot na mnohé otázky

31.
32.
33.
34.
35.

tením si zlepšujeme gramatiku
tením procvi ujeme pam
tení je jistý zp sob relaxace
tení je d ležité pro eský jazyk

tením se dozvím, jaký mám
ud lat úkol

36. žu si p íst p knou knížku
37. tu, abych v la, co mám p eíst

38. etbou zaháním nudu
39. pravidelná etba mi pom že ve
škole, abych zvládl u ivo

40. tu, abych si mohl p

íst, co

dávají v televizi

e, tak bysme tení skoro zapomn li

58. když lov k te, tak dob e vidí
59. jak bych si p etl sms, kdybych neum l íst

60. tení nám pomáhá žít
61. knížka je lepší než televize
62. je d ležité um t íst, abychom
dostali zam stnání

63. teme, abychom nebyli hloupí
64. bez tení bysme tu žili jako za
vlády P emyslovc

65. teme, abychom se lépe domluvili s cizími lidmi

67. i tení knih se zasm jeme nad
vtipnou knihou, ale m žeme se t eba i bát

44. tení rozvíjí naši fantazii
45. teme, abychom nezapomínali
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56. tení je prost úžasné
57. kdybychom sed li jen u po íta-

43. etba je d ležitá k rozvoji osob-

o
zví atech, protože je mám moc ráda

v krám neošidili

26. lov k se musí nau it íst proto, aby
si zkontroloval, co napsal špatn

55. i tení knih cestuji po celém
sv

66. íst je d ležité: když sháníme
ryby, tak abychom nevlezli do obchodu na kosmetiku

nosti

íst, aby se mohl podepsat

když jsem nemocný

41. slabiká nás nau il íst
42. tu v ZOO tabule u výb

24. je d ležité um t íst, aby vás
25. pro lov ka je d ležité nau it se

52. etba zlepšuje komunikaci
53. etba vylepšuje pam
54. tu, když je venku špatn nebo

písmenka

46. íst pot ebujeme, abysme byli
chytrý

68. bez etby bychom nebyli kulturní lidé
69. bez etby bychom byli 100 let
za opicema
70. tení je nepostradatelné
Stránka 7

Knihovna by nemohla fungovat, kdyby do ní nechodili tená i a tená i by nem li z
eho vybírat, kdyby knihovna nem la podporu u svého z izovatele.
kujeme. Vám všem, kdo odd lení knihovny navšt vujete.
kujeme tená m a návšt vník m za jejich zájem o innost knihovny.
Pod kování posíláme také školám, jejich u itelkám a u itel m za zapln né termíny
všech knihovnických besed a lekcí.
kujeme všem, kdo navšt vují akce po ádané knihovnou.
A kujeme i vám, kdo sedíte doma u po íta e a knihovnu „navštívíte“ virtuáln
Pod kování zaslouží také sponzo i knihovny, kte í svým finan ním p ísp vkem podporují akce po ádané pro d ti. Všichni jmenovaní dávají svým zájmem najevo, že
knihovna je nedílnou sou ástí obyvatel Rakovníka.
Pod kovat chceme také našim št drým i skromným dárc m
za finan ní podporu akcí pro d ti.
kujme firm Viola Rakovník, Geomapa Rakovník,
Rakochmel Kolešovice, Tepelné zásobování Rakovník,
MUDr. Jan Císa ové a Ing. Miroslav Polcarové.
stská knihovna Rakovník, Husovo nám. 114, 269 01 Rakovník. Vyšlo v roce 2013.

