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Knihovna pro lidi, lidé v knihovn
„D m bez knih je jako t lo bez duše“ ekl kdysi eský spisovatel Julius Zeyer. V tomto sm ru jsou na tom knihovny velice dob e, nebo
shromaž ují velké množství knih. N které z knih, které pomohou radou, pohladí svým obsahem nebo už svým stá ím budí respekt, možná duši
doopravdy mají.
Co by byly ale knihovn platné plné regály srovnaných knih, kdyby do jejích prostor nechodili lidé. Knihovna bez lidí by byla pouze smutným
skladem knih, na které usedá prach, a práce knihovník by spo ívala pouze v jejich oprašování. Podstatou knihovny nejsou knihy, ale lidé, kte í
do knihovny p icházejí za poznáním, v domostmi i odpo inkem, a práce knihovníka spo ívá v um ní seznámit návšt vníka knihovny s tou
správnou knihou.
Knihovna je instituce ve ejná, je tedy p ístupná všem a všichni návšt vníci jsou pro knihovnu a knihovníka stejn d ležití. Rozhodn není
ležit jší uctívaný pan profesor než adový student, knihovník v nuje pé i úsp šnému podnikateli i známé osobnosti stejn jako Pepíkovi,
který si p išel pro materiály na sv j referát. Každý dotaz návšt vníka knihovny je d ležitý a odpov na n j by m l knihovník hledat, a už je to
dotaz položený známou osobou nebo Pepíkem ze 4.t ídy.
Možná n koho napadne, že dnes lze knihy a knihovny nahradit moderní technikou, ale ani ta nejdokonalejší vymoženost nedokáže nahradit milý
lidský rozhovor. Pro knihovníka je d ležité znát názory na knihy a pochopit vkus a zájem jednotlivých tená , a k tomu se dá dojít pouze
vzájemnými rozhovory. A také kv li nim je tu knihovna - místem setkání, místem vým ny zkušeností a názor , v knihovn se mohou potkat dva
zcela neznámí lidé, které spojuje spole ný zájem o konkrétní knihu.
Úvodní slovo výro ní zprávy M stské knihovny Rakovník za rok 2006 v nuji lidem. Všem návšt vník m knihovny, pravidelným
tená m i t m, kte í naše odd lení navšt vují spíše výjime
a taky svým koleg m knihovník m. Všem d kuji za p íze , kterou
knihovn v nují a t ším se na každé naše spole né setkání.
Vy, kte í jste tená i knihovny, znáte rozd lení knih na regálech v knihovn , ale pro ty, kte í se v knihovn neorientují jen pár malých poznámek.
Knihy v knihovn d líme na krásnou literaturu (beletrii), která je na regálech azena abecedn podle jména autora. Druhou ást knižního fondu
tvo í tzv. literatura nau ná a její azení na regálech se ídí p esnými pravidly t íd ní. Jedná se o mezinárodní desetinné t íd ní, kde každá oblast
ní je azena do hlavní t ídy a jednotlivé obory a podobory jsou t íd ny podle pod ísel (t ídník ). Na první pohled se to zdá možná složité, ale
te, že tento systém je naprosto logický a dokonalý.
A pro vám to tady popisuji? Rozhodla jsem se zprávu za rok 2006 rozd lit práv podle desetinného t íd ní, tak pokud máte zájem, pohlédn te
na další stránky, ur it se dozvíte mnoho zajímavých v cí ze života rakovnické knihovny.
Milena K ikavová, editelka M stské knihovny Rakovník
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0 všeobecnosti
Oficiální název:
Adresa.
izovatel:
O:

M stská knihovna Rakovník
Husovo nám. 114, 269 01 Rakovník
sto Rakovník
71192565

Odd lení knihovny: *

*
*

*
*

ovna pro dosp lé tená e
ítárna a studovna
registrovaní tená i od 15 let
tské odd lení
Audio-videop ovna
ování hudebních nosi , DVD a videokazet
registrovaní tená i od 15 let
Region
v roce 2006 m la knihovna smlouvy s obcemi o nákupu a zpracování knih pro obecní knihovny regionu
stské informa ní centrum

Po et zam stnanc : 16
Po et úvazk :
15

002 informatika
innost M stské knihovny Rakovník 2006

-

-

Úsp šná výp ní innost zam ená na p ování a propagaci knih, asopis , audio a video dokument ve t ech odd leních knihovny
( p ovna pro dosp lé, d tské odd lení a audio-video p ovna)
Rozši ující se informa ní služba prost ednictvím M stského informa ního centra. Zam ení na turistický ruch, prezentaci a propagaci
sta na veletrzích cestovního ruchu, podpora a rozvoj služeb pro návšt vníky Rakovníka, vydávání propaga ních materiál a
upomínkových p edm
Rozvíjející se spolupráce s obecními ú ady v regionu. Podepsáním smluv o nákupu a zpracování knižního fondu s obecními ú ady se
koordinuje innost obecních knihoven a nákup do jejich fondu. Pomoc obcím p i sestavování žádostí o státní dotace a informovanost
knihovník o novinkách na poli knihovnickém
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-

-

Zp ístupn ní informací o knihovní innosti a novinkách prost ednictvím nových webových stránek knihovny
Rozvoj nových služeb: Automatizovaný systém Clavius umož uje tená m rezervaci, prodloužení a informace o výp kách
prost ednictvím Internetu
Došlo k výraznému zefektivn ní upomínací agendy a vymáhání pohledávek u tená . Poprvé v historii knihovny bylo p istoupeno
k soudnímu vymáhání pohledávek, které se projevilo jako jediné možné ešení s úsp šným koncem. Soudní cestou knihovna vymohla
na návšt vnících knihovny 27 350 K
Knihovna vydala publikaci „ tou, teš, teme“ a básni kovou knihu s omalovánkami „Omalovánky pro malé tená e“
Pokra oval program odborného vzd lávání knihovník
stská knihovna Rakovník je kolektivním lenem Svazu knihovník a informa ních pracovník , spolupracuje s dalšími knihovnami
v celé R, p edevším s Národní knihovnou Praha, s krajskými a m stskými knihovnami

07 žurnalistika
-

Knihovna pravideln každý m síc zve ej uje své aktivity v m sí níku Radnice
lánky o innosti a akcích knihovny byly celoro
uvád ny v místním tisku – Raport a Rakovnický deník
Informace o M stské knihovn Rakovník a jejích aktivitách byly zve ejn ny také v celostátních denících Mladá fronta DNES a
Lidové noviny
O innosti knihovny hovo ila její editelka v ervnu 2006 v eském rozhlase, kam byla pozvána jako host do po adu vysílání stanice
Region

1 filozofie, psychologie
Ve svém fondu má knihovna celou adu titul v novaných r zným filozofickým sm
studenty, kte í je využívají k nejr zn jším referát m i p íprav na zkoušky.

m. Tyto tituly knih jsou hojn vyhledávány hlavn mezi
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159.9 psychologie
Mezi podobory filozofie pat í psychologie, obor, který je v dnešní dob asto citovaný a informace o n m velmi d ležité. Psychologie má zase
celou adu dalších specializovaných oblastí, o které je velký zájem op t mezi studenty, ale také mezi pedagogy. Také my knihovníci se zajímáme
o tento obor, nebo práce s lidmi asto vyžaduje znalosti z oblasti psychologie.
177 mezilidské vztahy
V knihovn jako ve ejné instituci by m ly být mezilidské vztahy založeny na vzájemné úct jedince k druhému lov ku, k chápání chování lidí
na obou stranách výp ního pultu. N kdy je složit jší komunikace mezi lidmi, ale vždy by m lo dojít k ur ité dohod , která by neponížila ani
jednu stranu. Mezilidské vztahy je téma k úvahám na dlouhé ve ery, ale každý by m l ctít jedinou zásadu: každý z nás je omylný a ob as
chybuje, ale d ležité je si svou chybu uv domit a snažit se ji napravit.
178 toxikomanie-alkohol, kou ení, drogy
Samoz ejm , že v žádném odd lení knihovny se nedovoluje konzumace alkoholu a ani kou ení není povoleno. O drogách se všude hodn mluví,
je napsaná spousta knih, jsou nato eny dokumentární filmy o jejich škodlivosti a d sledcích, ale po ád to n jak nesta í. Také my v knihovn se
snažíme p i vzd lávacích lekcích p sobit zvlášt na d tské návšt vníky, p edkládat jim varovné zkušenosti a poznatky a poukazovat na knihy,
které se zabývají práv tímto problémem.

2 náboženství
Do knihovny má p ístup každý, bez ohledu na jeho náboženské smýšlení. Police s knihami na regálech jsou v knihovn také p ipraveny pomoci
komukoli orientovat se v nejr zn jších náboženstvích a církvích.

3 spole enské v dy
Do t ídy spole enských v d pat í nejr zn jší obory a oblasti, které souvisejí s lidskou spole ností. Více než samotná hlavní t ída jsou zajímav jší
její podt ídy a obory.
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311 statistika
U tohoto t ídníku se zastavíme chvilku déle, nebo práv sem právem náleží statistický rozbor innosti M stské knihovny Rakovník za rok 2006.

1.
KNIHOVNÍ FOND
( vysv tlivky: knihovní fond = po et a složení knihovních jednotek v knihovn ;
knihovní jednotka = knihovní dokumenty – knihy, brožury, CD, DVD, videokazety,…
ostatní dokumenty = audiovizuální dokumenty - CD, DVD, videokazety )
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2006

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2006:

5452

89 024 knihovních jednotek
z toho:

nau ná literatura
krásná literatura
ostatní dokumenty

42 337
41 253
5 452

Po et titul odebíraných periodik:

42337
41253

99

írustek za rok 2006

ír stek za rok 2006:

2057

3 239 knihovních jednotek
z toho:

odd lení pro dosp lé
tské odd lení
regionální fond
ostatní dokumenty

2 057
781
53
348

781
53

348
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Náklady na nákup knih v roce 2006:
379 089 K
pr
rná cena knihy:
131 K
Knihy nakupuje knihovna ve velkoskladech s rabatem 25 – 30%, což se velice p ízniv odráží v jejich pr
rné cen (pokud bychom stejné
tituly nakoupili v obchodní síti byly by náklady na nákup knih 545 091 K a pr
rná cena by se zvedla na 188,50 K ).
V roce 2006 knihovna obdržela 476 knižních titul formou dar z r zných nakladatelství i od soukromých osob a tento fakt se také odrazil na
pr
rné cen knihy.

Náklady na nákup ostatních dokument :

264 114 K

Po et zakoupených DVD: 271
za ástku:
239 779 K
pr
rná cena DVD:
885 K
DVD a videokazety nakupuje knihovna s autorskými právy na jejich p ování, proto jsou ceny t chto dokument vyšší než ceny v b žných
obchodech.
Po et zakoupených CD:

77

za ástku:

Úbytek za rok 2006:

24 335 K

pr

rná cena CD:

316 K

4 718 knihovních jednotek

Úbytek knihovních jednotek je sou et všech dokument vy azených z fondu knihovny. Jedná se p edevším o dokumenty, které se astým
ováním opot ebovaly a již není možné je dále nabízet tená m. Pat í sem také dokumenty, které svým obsahem už neodpovídají
požadavk m sou asných návšt vník , jsou tzv. tematicky zastaralé. Do úbytk jsou za azeny také dokumenty, které se poda ilo návšt vník m
jednotlivých odd lení knihovny ztratit vlastní neopatrností i jim byly odcizeny.
Pro ilustraci p edkládáme p ehled o odepsaných dokumentech:
Úbytek za rok 2006
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87

3740

vod
po et
cena v K
Opot ebované
88
43 432,Zastaralé
3740
140 480,Ztráta
87
9 330,Ostatní d vody
6
1 154,-----------------------------------------------------------Celkem
4718
194 396,-

88
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2.

TENÁ I

K 31. 12. 2006 bylo v odd leních knihovny registrováno 3 578 tená .

Rozd lení podle jednotlivých odd lení:
Odd lení pro dosp lé
2212
tské odd lení
758
Audio-video p ovna
608

Odd lení
pro
dosp lé

tské
odd lení
Audiovideo
ovna
0

500

1000

1500

2000

2500

tená i v knihovn podle pohlaví:
ženy
muži

68,72%
31,28%

Složení tená
Žáci
chodci
Studenti
edníci
lníci
Pedagogové

Pedagogové
4,38%
l ní ci 6,29%

podle profesí:
19,37%
14,58%
14,29%
8,00%
6,29%
4,38%

Žá ci 19,37%

edníci
8,00%

Studenti
14,29%

chodci
14,58%

Zbylou ást návšt vník tvo í pracovníci ve zdravotnictví, lidé v domácnosti, státní zam stnanci, nezam stnaní, techni tí a v de tí pracovníci,
kulturní pracovníci a zem lci
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3.

VÝP

KY

Ve sledovaném období si návšt vníci vyp
Z toho:

ili dom z knihovny

63 193 titul krásné literatury v odd lení pro dosp lé
49 566 titul nau né literatury v odd lení pro dosp lé
13 272 titul krásné literatury v d tském odd lení
5 990 titul nau né literatury v d tském odd lení
14 932 ostatních dokument

Každý registrovaný návšt vník si b hem roku 2006 vyp
Meziknihovní výp

il pr

rn 41 dokument z fondu knihovny

ní služba (MVS)

Tato služba knihovny umož uje tená m vyp

it si knihu z knihoven v celé R, pokud ji nemá naše knihovna ve svém fondu.

Požadavky MVS z jiných knihoven:
Po et kladn vy ízených požadavk :

6 476
6 476

Požadavky obdržené od našich tená :
Po et kladn vy ízených požadavk :

214
201

4.

146 953 dokument .

NÁVŠT VNOST

Návšt vnost knihovny v roce 2006 celkem
70 683
Každý registrovaný tená navštívil knihovnu b hem roku pr
rn 18 x
Návšt vnost knihovnických lekcí, besed a akcí po ádaných knihovnou
4 330

Celkem zavítalo do prostor knihovny nebo na její akce 75 013 návšt vník
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Po et návšt vník informa ního centra v roce 2006: 9 054
Informa ní centrum navštívilo v roce 2006 denn pr
rn 36 turist i zájemc o d ní v našem m st a okolí. Nejnavšt vovan jší je informa ní
centrum v dob turistické sezóny, která za íná 8. kv tna otev ením bran m st turist m a kon í rakovnickým posvícením. V tomto období se
denní pr
rná návšt vnost zvedne na 46 zájemc o Rakovník a okolí
---------------------------------

Se teme-li návšt vnost p ovních odd lení knihovny, informa ního centra a zájem o akce po ádané knihovnou
dostaneme se k íslu 84 067.
Z tohoto ísla vyplývá, že o innost M stské knihovny Rakovník projevilo v roce 2006 denn zájem 335 lidí.
(poznámka: pr
5.

rné hodnoty jsou po ítány pouze na pracovní dny roku 2006, tj. 251)

REGIONÁLNÍ

INNOST

Podepsány smlouvy knihovny o nákupu knižního fondu s 35 obecními ú ady regionu v celkové ástce 128 795 K .
Z této ástky bylo zakoupeno 862 svazk , 213 svazk bylo pro obecní knihovny získáno darem z nakladatelství MOTTO.
Celkem bylo pro obecní knihovny zpracováno 1 075 svazk , pr
rná cena knihy je 120 K .
Knihy pro obecní knihovny byly centráln zpracovány, zabaleny a rozvezeny do p íslušných knihoven regionu
37 pedagogika
V d tském odd lení knihovny nabízíme školním kolektiv m návšt vu knihovny spojenou se vzd láváním. Vzd lávací lekce jsou vždy zam eny
na ur itou v kovou kategorii a týkají se p edevším literatury, vzniku a vývoje písma, knihtisku a cesty spojené s vydáváním knih (od jejího
napsání, ilustrace, po vydání a distribuci).
Tyto lekce navšt vují t ídy ze všech škol v regionu a v podstat suplují školní hodiny eského jazyka a literatury.
V knihovn po ádáme pro žáky všech typ škol (od mate ských po st ední) besedy zam ené na ur ité téma. Témata jsou vhodná jako dopln k
vyu ování ve školách. Tato témata knihovna p izp sobuje aktuálnímu d ní ve sv a po domluv s vyu ujícími jsme ochotni p izp sobit besedu
tématu, který si sami ur í.
O lekce a besedy je mezi školními kolektivy velký zájem.
V roce 2006 jsme uspo ádali 88 lekcí a besed a zú astnilo se jich 2330 žák a student .
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372 p edškolní výchova
Na p edškoláky máme zam eno také n kolik akcí. Jedná se p edevším o seznámení nejmenších d tí s knihou a knihovnou. Na tomto poli se
velice odráží úzká spolupráce knihovny se všemi mate skými školami ve m st . Každoro
v nujeme jednu celotýdenní akci práv této
kové kategorii. V lo ském roce jsme se zam ili na pohádky o ertech a pranostiky s nimi spojené. Velká akce nazvaná „Jak se žení všichni
erti“ sklidila mezi d tmi úsp ch.

374 mimoškolní výchova
Mimoškolní výchov se v nujeme p edevším v dob , kdy d ti opustí školní budovy a zamí í do knihovny. Tady sv j volný as tráví tením,
psaním referát i jiných zadaných úkol , mohou si v p íjemném prost edí popovídat s kamarády nebo jen prohlížením asopis p kat dobu
k odjezdu autobusu nebo vlaku. V tomto ase má pracovník knihovny možnost vychovávat návšt vníka tohoto krásného odd lení, nebo se o to
alespo pokusi.

395 spole enské chování
Jedna z besed, které knihovna nabízí žák m základních škol, je zam ena práv na spole enské chování. Nenásilnou a hravou formou se snažíme
tem vštípit pravidla slušného chování. Vzd lávání na toto téma v ur itém v ku pot ebují všechny d ti (mnohdy by ho pot ebovali i dosp láci),
proto knihovna v lo ském roce nabídla školám toto téma, a hodiny s ním byly po celý rok hodn navšt vovány.
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5 p írodní v dy
Do této t ídy pat í mnoho obor
kolem nich to í.

a oblastí. Pat í sem fyzika, chemie, astrologie, biologie,…Zkrátka p írodní v dy a vše, co s nimi souvisí a co se

504 životní prost edí, ekologie
Obor, kde velice úzce spolupracujeme s odborem životního prost edí m stského ú adu, který pravideln poskytuje návšt vník m knihovny
informace z této oblasti prost ednictvím vydávaných leták , brožur a asopis .
Ministerstvo životního prost edí poskytlo už druhým rokem grant naší knihovn v oblasti environmentální literatury. Knihovna se díky této
podpo e dostala k velice kvalitním odborným publikacím, které pak m že nabízet a p ovat svým tená m. Také 216 titul videokazet
získaných grantem z ministerstva s tématy ekologie, p írody a zoologie je hojn využíváno školami i jednotlivými tená i.
51 matematika
Málokdo si asi uv domí, jak d ležitá je matematika v život každého z nás. V podstat na každém kroku je nutné po ítat. V život knihovny je
tomu práv tak. Matematické znalosti musíme využívat p i každoro ním sestavování rozpo tu, p i každém nákupu knih a ostatních dokument ,
i m sí ních uzáv rkách i p i každodenním styku s návšt vníky knihovny.
Knih s tématikou matematiky, aritmetiky, algebry…máme na regálech spoustu a vyhledávají je p edevším studenti.
551 meteorologie
Také tato oblast na první pohled vypadá, že nemá s knihovnou nic spole ného. Ale opak je pravdou. Po así se ve velké mí e odráží
v návšt vnosti knihovny. A se nám to samotným zdá neuv itelné, tak letní vedra lo ského roku p ivedla v prázdninových m sících do prostor
knihovny rekordní po et návšt vník . Pr
rná návšt vnost byla v tomto období v p ovních odd leních knihovny, z ejm opravdu z d vod
po así, 259 tená denn .
Podruhé se po así odráží na nervech pracovník knihovny p i po ádání akcí pod širým nebem. Jedná se p edevším o lou ení d tí a knihovny se
školním rokem, které po ádáme v letním kin (p ejeme si nedeštivo) a v prosinci p i emeslném trhu V Brance (p ejeme si op t nedeštivo).
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59 zoologie
Obor, který je opravdu hojn zastoupen na regálech dosp lého odd lení i odd lení pro d ti, nebo zví átka jsou vyhledávána v obou odd leních.
Nesmíme zapomenout ani na odd lení video, kde filmy o zví atech pat í také mezi nejžádan jší a nejp ovan jší, a už jde o filmy o zví átkách
kreslené, hrané nebo dokumenty za života nejr zn jších živo išných druh .
Živá zví ata mají do knihovny vstup povolen pouze na nejnutn jší dobu a v nevyhnutelných p ípadech. V tšinou ekají na své pány na chodbách
nebo p ed budovou. Co ovšem nemáme rádi, je fakt, když si milá kové našich tená (pejskové, ko ky, papouškové,..) z dlouhé chvíle
vezmou do parády knihy, CD nebo kazety, p ené z knihovny. To se nám potom vracejí neuv itelné tvary, které mají s p enými dokumenty
spole ný pouze název, který najdeme v po íta i. S v tšinou majitel t chto drahoušk se musíme domluvit na náhrad zni eného titulu.

6 užité v dy
Pod touto skupinou jsou schovány v dy sloužící lidem k užitku, které všichni m žeme využívat.

61 léka ství, zdravotnictví
Téma, které se odráží v knihovn hned z n kolika stran. Knih máme na regálech mnoho a velice podrobn jsme je roz adili do nejdetailn jších
obor , takže vyhledávání v této kategorii v dy je v knihovn snadné a rychlé. Využíváno p edevším studenty, ale také ve ejností, která si
vyhledává podrobn jší informace v konkrétní oblasti.
Na druhé stran zavítají do knihovny lidé, kte í odcházejí od léka e s diagnózou ch ipky i jiné nemoci. Práv v t chto chvílích si z nutnosti
kone
ud lají as na tení, protože ležení v posteli jim jinou innost ani nedovoluje.
Z dalšího pohledu vidíme tento obor, jak zasahuje do ad pracovník knihovny. Nemoci a neschopenky se nám ani našim blízkým nevyhýbají.
A tak nastává as zástup a n kdy složitá organizace služeb, nebo nechceme omezovat p ovní as pro ve ejnost.
62 technika
Rozvíjející se technika zasahuje také do innosti knihovny. Vedle po íta , které mají svoji kategorii, pat í v roce 2006 do této kapitoly
v knihovn p edevším zakoupení nového vozidla. Osobní automobil Škoda Fabia je využíván p i cestách za nákupy dokument do velkosklad ,
které jsou p edevším v Praze. Autem se také rozvážejí knihy, ur ené pro obecní knihovny v regionu. Jako dopravní prost edek je automobil
využíván pracovníky p i seminá ích a školeních.
Také audiovizuální technika stále zkvalit uje p ístroje na p ehrávání záznam . Z tohoto d vodu jsme p estali do audio-video p ovny kupovat
videokazety, zam ili jsme se už pouze na DVD nosi e a v hudební oblasti zase jen na CD záznamy.
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639.4/.6 akvaristika, teraristika
I tahle kategorie pat í do knihovny. Z veletrhu cestovního ruchu v Brn , kterého se pravideln zú ast ují pracovníci informa ního centra, jsme si
dovezli párek rak , který nám na veletrhu sloužil jako živá dekorace stánku Rakovnicka. Uspo ádali jsme t i besedy s prom.biologem panem
Václavem La kou, na které jsme pozvali 5.t ídy rakovnických škol. Na t chto besedách jsme se seznámili se životem ra ího tvore ka, který se
dostal i do znaku m sta Rakovníka.
Po n kolika m sících citlivé pé e pracovnic knihovny se nám v akváriu hemžili mali cí rá kové, které jsme rozdali mezi tená e a návšt vníky
knihovny i do rakovnických škol. Také tato „atrakce“ p ivedla do audio-videop ovny, kde bylo naše akvárium umíst no, mnoho zájemc a
zv davc , z nichž n kte í se stali našimi novými tená i.

657 ú etnictví
Vedení ú etnictví je, i v p ípad p ísp vkové organizace, ízeno pravidly, zákony a na ízeními. Ú etní sleduje pln ní schváleného rozpo tu.
Hospoda ení v roce 2006 v tis.
Tržby z vlastní innosti
Výnosy z prodeje služebního auta
Dotace
Dotace ú elová
Tržby celkem
Náklady
Hospodá ský výsledek za rok 2006

945
83
6 665
75
7 768
7 692
76
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681.8 po íta e
Po íta má knihovna 20, z toho 7 je ur eno návšt vník m knihovny. Na nich si mohou vyhledávat tituly v on-line katalogu knihovny, p ípadn
je využít k práci na internetu, i jako b žné pracovní stanice. Internetové p ipojení je stále žádané, p estože spousta lidí má své vlastní p ipojení
doma. Tuto službu vyhledávají p edevším návšt vníci m sta, prost ednictvím informa ního centra. V roce 2006 v odd leních knihovny
využilo internet 1 895 návšt vník , v pr
ru je to 7,5 návšt vníka denn .
Knihovna má dva vlastní servery, z nich jeden slouží pro knihovní systém CLAVIUS a je zde spušt n on-line katalog a ISHARE, taktéž
umož uje využití terminálových služeb. Druhý server má funkci firewalu, mail serveru, web serveru. Propojení dvou budov, do kterých je
knihovna rozd lena, je realizováno pomocí bezdrátového mikrovlnného spoje - antény Tsumani v pásmu 5GHz. Toto propojení není realizováno
ímou cestou (není p ímá viditelnost obou budov) ale pomocí p emost ní p es budovu radnice. Výkonnost server se také odráží na rychlosti
vyhledávání na našich www stránkách, které jsme v lo ském roce zkvalitnili. Rozší ili jsme internetové služby knihovny, které mohou tená i
využívat z domácích po íta . Jde p edevším o vyhledávání požadovaných titul , jejich rezervaci i prodloužení výp ek.

689 kutilství
I takto by se daly nazvat aktivity, které knihovna organizuje pro své zam stnance z d vodu zlepšení prost edí, jak pro návšt vníky knihovny, tak
pro samotné pracovníky. V lo ském roce jsme zrekonstruovali d tské odd lení. Z krajské dotace jsme toto odd lení vybavili novými regály,
z plánu údržby budovy jsme položili novou podlahu a vlastními silami jsme odd lení vymalovali. Na této rekonstrukci se podíleli v jednom
letním týdnu všichni pracovníci knihovny. Odd lení bylo zapot ebí celé vyst hovat, starou nerovnou podlahu kopáním a poté speciální hmotou
srovnat, vymalovat st ny barevn , aby se u nás d tem líbilo. Potom nastoupila firma na položení nové podlahy, truhlá i dodali nové regály a
optimisti tí pracovníci zase nast hovali celý fond odd lení zp t na regály.
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7 um ní
Do kategorie um ní se adí celá škála obor – film, divadlo, malí ství, socha ství, hudba, tanec, sport… My se zastavíme u n kterých oblastí,
které se knihovny dotýkají nebo, které knihovnu zasáhly.
711 výstavba – plánování
Tak to bychom byli velice rádi, kdyby se knihovny tento obor dotkl. Le zatím nám není p áno. Naše p ání a plány na výstavbu nové knihovny a
propojení všech odd lení zatím nebyly vyslyšeny. Znovu tady p ipomínáme postavení knihovny v život obyvatel m sta. Po p tení této zprávy
bychom byli rádi, kdybyste zhodnotili význam knihovny pro m sto a její p ínos pro její obyvatele.
78 hudba

Hudba je v knihovn zastoupena p edevším v audio p ovn . Zde je možné si na jeden týden za poplatek zap it hudební nosi e
s nejr zn jšími druhy hudby. Toto odd lení také nabízí k prohlédnutí, p ípadn k zap ení, odborné asopisy zam ené na hudební produkci.
ování hudebních nosi se musí ídit p esnými pravidly. P edevším každý zakoupený nosi nesmí být p ován ve ejnosti d íve než za dev t
síc od data jeho vydání a z každého vybraného poplatku za p ení knihovna odevzdává 40% Ochrannému autorskému svazu.

791 film
Návšt vníci videop ovny, která je spole
s audio p ovnou spole ným odd lením knihovny, se ídí speciálními pravidly. Také v tomto
odd lení se videokazety a DVD nosi e p ují za poplatek. Dokumenty jsou zakoupeny od distributor s autorskými právy na p ování. Každý
si m že vybrat ze všech možných filmových žánr . Od dokument , p es filmy pro d ti a pohádky, po filmy eské i sou asné sv tové produkce.
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793 spole enské zábavy
Do kategorie spole enských zábav by se ur it daly za adit n které akce po ádané knihovnou.
„Noc s Andersenem“, tak se nazývá celostátní akce, ke které se p ipojila i naše knihovna. Na po est nejznám jšího sv tového pohádká e, v den
jeho narození, stráví d ti noc plnou pohádek, kouzel, zázrak , her a tajemství mezi regály knih. A nejen tam. Dobrodružná pohádková cesta plná
úkol zavedla naše malé Anderseny na no ní výstup na Vysokou bránu. Hezká akce a milé vzpomínky.

Velkou akcí, kterou knihovna po ádala t etím rokem je „Pasování prv ák na tená e“. Jedná se o slavnostní ocen ní práce malých tená
v první t íd za p ítomnosti rodi a rodinných p íslušník .
Lo ský ro ník pasování doprovázela celý m síc erven výstava školních pom cek a u ebnic pro 1.t ídy nazvaná „Dobrý den, školo“
spojená s besedami zam enými na historii škol a školství. Velká návšt vnost ve ejnosti.
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Lou ení d tí a knihovny se školním rokem se stalo koncem ervna už také tradicí pro školy, zájmové kroužky i pro knihovnu. Téma lo ského
let áku „Cesta za sluncem s rakovnickými indiány“. Úsp šná akce s velkým zájmem ve ejnosti za podpory krásného po así.

Týden knihoven probíhá vždy za átkem íjna a je každoro
náro ný na vymýšlení nových témat, která by p edstavila knihovnu a p ivedla do ní
nové tená e. Téma našeho Týdne knihoven bylo
tou, teš, teme, knihovnu (ne)navšt vujeme“. Zam ili jsme se na podporu tená ství
formou fotosout že, malého dotazníku pro žáky 2.stupn základních škol a p edstavení knihovny prv
m. Všechny aktivity byly docela
poda ené. Z fotosout že a dotazníku vznikla malá knížka, která p edstavuje vztah d tí ke tení v dob po íta , televizních seriál a moderní
techniky.
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Pohoda v Brance. Op t už tradi ní emeslný trh po ádaný knihovnou na dvorku p ed její budovou. Milé setkání s ukázkami zru ných
emeslník , tentokrát i s divadelním p edstavením pro d ti i dosp lé. Velká návšt vnost. Knihovna chce touto akcí p ispívat k pohodovému
prožití adventního asu obyvatel m sta i jeho návšt vník .

796.6 cyklistika
Cyklistika je v sou asné dob velice populární sport. Návšt vníci našeho informa ního centra asto vyhledávají mapy s trasami v regionu pro
aktivní trávení volného asu. Informa ní centrum po ádá každým rokem na zahájení své turistické sezóny cyklovýlet - výlet na kolech po
krásných místech regionu. Vloni se sešlo p es 20 nadšenc , kte í spole
absolvovali trasu z Rakovníka na Krakovec a zp t.

8 jazykov da
Do této velice obsáhlé t ídy pat í samoz ejm všechny jazyky, literární útvary, literatury všech národ a národností… Pro knihovnu t ída dost
podstatná, nebo práv sem se obracejí všichni pro radu o autorech d l a o obsahu jejich knih.
808.5 eština
Krásná skupina knih. Obsahuje p íru ky pravopisu našeho krásného le gramaticky náro ného jazyka, výkladové slovníky eštiny, staro eských
výraz a pojm . Knihy vyhledávají hlavn studenti, ale ur it by se hodily leckomu z nás.
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82 literatura
Pod tímto íslem se schovávají všichni spisovatelé z celého sv ta a všechny druhy literatury. Od poezie a citát se dostaneme k pohádkám,
bajkám a baladám a dále k pov stem a román m. Najdeme tu i literární slohy a témata.
Na besedách v knihovn se zam ujeme na eské autory knih a speciální hodiny v nujeme spisovateli, který nejvíce proslavil kraj okolo
Berounky, Otu Pavlovi.

9 vlastiv da, zem pis, d jiny
Velice obsahov zajímavá t ída svým tématem i množstvím knih na regálech je ur it v knihovn skupinou nejrozsáhlejší. Pat í sem zem pis
celého sv ta, kartografie, atlasy, mapy, cestopisy. Stejn tak sem zasahují celosv tové d jiny, historie jednotlivých stát a všechna historická
období, kterými prošly jednotlivé zem . Do této t ídy pat í obrovská ada životopis slavných a známých osobností ze všech oblastí.
Tato skupina knih je vyhledávána ur it všemi návšt vníky knihovny.
K tomuto tématu se nám v roce 2006 poda ilo zajistit nádhernou besedu pro žáky 5. – 7.t íd ZŠ a gymnázia se spisovatelkou a ilustrátorkou knihy
„D jiny udatného národa eského“ Lucií Seifertovou. Beseda byla dopln na ukázkami z p ípravných ilustrací k ojedin lé knize z historie ech
a hudebním doprovodem.

908.437.11R vlastiv da Rakovnicka
Téma, které je vyhledáváno jak našimi tená i, tak i návšt vníky informa ního centra. Krásná pestrá p íroda okolo Rakovníka je rájem pro
turisty, kte í se rozhodli prožít v našem regionu dny odpo inku a dovolené. Ve spolupráci se Svazkem m st a obcí se podílíme na vydávání
propaga ních materiál , které p ilákají na Rakovnicko nové návšt vníky.
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943.71/72R d jiny Rakovnicka
Historii svého rodného místa by m l alespo povrchov znát každý. Knihovna se snaží vydáváním nejr zn jších brožur a publikací ve stru nosti
edstavit návšt vník m m sta jeho historii a památky. Besedy, které jsme na toto téma zam ili, jsme nabídli žák m 2.stupn ZŠ. Besedy jsou
hodn navšt vovány, Rakovník v krátkosti p edstavujeme také prost ednictvím filmu, který knihovna vydala.
Historii Rakovnicka erpáme z n kolika ucelených knih, které má knihovna ve svém fondu.

edstavila jsem vám n kolik ísel, na první pohled docela oby ejných, a vidíte kolik zajímavostí a informací se za nimi skrývá. A v te tomu, že
v knihovn takových ísel máme mnohem více. Jestliže se vám zdá, že jsem pozapomn la na íslo 4, které z naší ady vypadlo, tak tomu opravdu
není. ty ka, pokud jí zrovna nedostanete z písemky, je íslo pom rn hezké, ale v našem knihovnickém desetinném t íd ní ješt po ád eká na
obsazení n jakým tématem. Na krátkou dobu sem zavítala literatura, ale ta byla odsunuta k jazykov , a tak je ty ka stále bez svého oboru.
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Vážení p átelé knihovny,
pokud jste do etli až do tohoto místa, tak vás p áteli asi opravdu mohu nazvat, nebo jste projevili o knihovnu zájem neobvyklý. Svou zprávu za
rok 2006 jsem pojala z jiného pohledu než jenom jako vý et statistických údaj . Cht la jsem p edstavit knihovnu jako instituci, která má v našem
st své d ležité místo, nebo zde zastupuje proces vzd lávací a p sobí i na poli kulturním. Svou knihovnickou inností a mnoha dalšími
aktivitami chceme p ispívat ke spokojenému životu obyvatel m sta i jeho okolí.
Po p tení zprávy o knihovn nech si každý z vás sám ud lá názor na pot ebu knihovny ve m st a její podporu ze strany z izovatele.
Knihovna, jako p ísp vková organizace nebude nikdy výd le ná, nelze u ní porovnávat investované finance s tržbami. Musíme brát p ínos
knihovny do vzd lávání, který se nám odrazí hlavn na výchov našich d tí a mládeže. Na knihovnu je pot eba se dívat také jako na kulturní
instituci, která má za úkol svou inností zpest ovat a obohacovat život všech obyvatel m sta.
My jsme rádi, že doposud p istupovalo zastupitelstvo m sta ke knihovn velmi vst ícn a její innost podporovalo.

Jestliže jsem úvodní slovo v novala tená m, návšt vník m a svým koleg m knihovník m, tak záv r zprávy za rok 2006 chci poslat
našim drahým sponzor m, kte í nám finan ní podporou pomáhají p i velkých akcích pro d ti. Jejich pomoc oce ujeme hlavn v m síci
ervnu, kdy po ádáme pasování prv
na tená e a lou íme se spole
s d tmi v letním kin se školním rokem. Naši sponzo i svým
inem dávají najevo, že jsou opravdovými p áteli knihovny a zaslouží si velké pod kování.
Milena K ikavová
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Seznam sponzor , kte í podporují knihovnu finan

:

Elektro VIOLA
FEPRO - plastová okna
Ing. Miroslava Polcarová
Jaromír Matoušek a Ji í K ikava
MUDr. Jana Císa ová
Optika U Hrušky
Peka ství Špá a
RAKOCHMEL Kolešovice
Restaurace Hájenka
Restaurace U Madly
SOLAREX - Jaroslav Vostrý
SUPERCAR Rakovník
A pod kování t m, kte í s knihovnou úzce spolupracují a pro n ž jsou dve e knihovny vždy otev eny:
Kamarádi z Domova Rá ek
1.MŠ Rakovník
1.ZŠ Rakovník
2.ZŠ Rakovník
3.ZŠ Rakovník
Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník
MOA Rakovník
MŠ Pr žná
MŠ Šamotka
MŠ V Lukách
MŠ V Parku
MŠ Vinohrady
MŠ Ymca
Odborné u ilišt Jesenice
Speciální školy Rakovník
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