Tmavomodrá – klidná, vážná až skli ující, barva dálek, hloubky a rozjímání
Barvy v život a barevnost knih
Po celá dlouhá tisíciletí zapisoval a zapisuje lov k své v domosti a zkušenosti, aby dosažené poznání uchoval a p edával dál. Tak se obrázky,
písmo, knihy a sbírky knih staly d ležitou sou ástí vývoje lidské spole nosti, ší ení vzd lanosti a humanity. O knihách m žeme íci, že jsou staré
jako civilizace sama a stojí na po átku d jin každého národa.
O prvních knihách se mluví jako o zázraku, byly velkou vzácností a pro jejich majitele znamenaly mimo ádné bohatství. Obsahovaly všechna
tajemství, která se až do té doby lov ku poda ilo odhalit. Vzácné a neoby ejn cenné byly i skvostným provedením lidské práce a asu, jež si
výroba každé knihy vyžádala. Nem žeme se ani divit, že vlastníci knih se o n necht li d lit a mnohdy si svých vázaných poklad cenili natolik,
že je ani sami ne etli. Našt stí se poda ilo celý proces výroby knih zjednodušit a zlevnit, takže hodnota knihy je te dána p edevším jejím
obsahem, myšlenkovou silou, osobností autora a p sobivostí jeho slov. Nikterak ale neutrp la zázra nost procesu vzniku knihy, ani se nesnížila
cena, jakou má kniha v život každého lov ka.
Žijeme v dob , kdy na nás ze všech stran úto í technické vymoženosti a technologický vývoj jde kup edu ne po kr cích, ale velkými skoky.
V tašce si nosíme notebooky, v kapse elektronické diá e a mobilní telefony, do sluchátek na uších nám hraje hudba z MP3 p ehráva e,
icházíme do práce a zapínáme moderní po íta e a po práci nás baví sledovat programy, které nám zprost edkovávají plazmové i LCD
obrazovky, nebo vložíme tenké kole ko do DVD p ehráva e a vybereme si po ad podle vlastní nálady, chvíli si zahrajeme s d tmi Playstation a
ed spaním na ídíme digitální budík, který nám po celou noc svítí u hlavy. Ano, p átelé, taková je realita dnešní doby.
A p es všechno výše jmenované je stále dost t ch, kte í nedají dopustit na klasickou tišt nou knihu. Ta totiž krom estetických parametr a
specifické v
spl uje i d ležité kritérium dostupnosti bez ohledu na technické vybavení domácnosti a po íta ovou gramotnost tená e.
tením knih, novin a asopis si lidé zp íjem ují cesty v hromadných dopravních prost edcích i v ekárn u léka e. Na knihu si ud láme as o
dovolené u rybníka i na horách, v pracovní dny i o prázdninách, za dešt i za sluní ka, doma i v zahrani í, takže se opravdu dá íct, že ješt
teme. Na svých cestách a toulkách pozoruji lidi s knihou, dob e poznám, jestli mají vlastní knihu nebo knihu vyp enou z knihovny. A docela
ur it poznám knihu, která je z fondu naší knihovny. To mám pak radost, že cestuje tak daleko a ješt v tší je radost, když se nám z dálky, t eba
ješt plná písku z pláže, vrátí zp t. Knihy samy o sob by byly pouze v cmi odloženými na regály, ale knihy v rukách tená jaksi ožívají,
stávají se na chvilku se tená em d rnými p áteli. Kniha vypráví sv j p íb h a tená p i n m zap emýšlí o svém problému nebo o radosti,
kterou zrovna prožívá. Spousty rad a d ležitých informací do života erpáme práv z knih. A tak jsme se dostali zase na za átek úvodního psaní,
k tomu, jak se knihy staly d ležitou sou ástí lidské spole nosti.

Knihy jsou v našem život d ležité, k tomu jsem dosp li v úvodu naší zprávy. Knihy si vybíráme podle momentální nálady nebo podle své
vlastní povahy, n kdo má rád v knihách romantiku a n kdo sci-fi, jednomu se líbí vesnické romány a druhý te rád detektivky i horory, zkrátka
každý si vybírá to, co je mu vlastní. P i výb ru knih se také v tšina z nás nechá ovlivnit obalem knihy, písmem a barvou na deskách knihy.
Barvy nás provází celým životem, jsou všude okolo nás a každá barva charakterizuje ur ité vlastnosti. Barvy jsou také nedílnou a d ležitou
složkou p i výrob a tisku knihy. P i pohledu na regály knih v knihovn se to barvami jen hemží.
Barvy pat í ke všemu, co nás obklopuje, a pro lov ka je nesmírn d ležité barvy vnímat. Vid t život v pestrých barvách je ur it lepší než se na
j dívat pouze p es barvu ernou. Myslíme si, že stejn d ležité je p edkládat návšt vník m knihovny knihy barevné – co se obalu, ale i obsahu
týká, proto jsme si pro letošní výro ní zprávu zvolili d lení jejích jednotlivých kapitol podle barev a jejich charakteristiky.

edkládáme vám zprávu, která vypovídá o innosti naší knihovny za rok 2007. Na následujících stranách se dozvíte, co všechno se poda ilo,
nebo ješt nestihlo dokon it, v jednom roce jedné p ísp vkové organizaci M sta Rakovníka.
Na za átku zprávy jsme položili pár otázek, na které se naše zpráva pokusí odpov t.
Je na vás, abyste posoudili vliv etby na každého z nás. A je také jenom na vás, abyste zhodnotili d ležitost knihovny v našem m st .

Tmavozelená - uklid uje a chrání, ale také omezuje, je p átelská, dává pocit bezpe í a nad je

tou, teš, teme ?
tou?
Otázka, která stojí za úvahu. Zamyslet nad ní by se mohli jak studenti ve svých úkolech, tak paní knihovnice v každé knihovn , ale i vy byste
mohli na chvilku zapomenout na své povinnosti a odpov t si na tuto jednoduchou otázku. Obecné zamyšlení se zcela konkrétními záv ry.
teš?
Te naopak otázka pro konkrétního jedince. tou vaši kamarádi, rodi e, známí? Pokud nevíte, nebo si nejste jisti, zkuste se zeptat. Dostane se
vám odpov dí, kterými na vás m žou vaši nejbližší ud lat nejr zn jší dojem. D íve platilo r ení „ ekni mi co teš, a já ti povím jaký jsi“, možná
ijde doba a my budeme spokojeni se zjišt ním „ teš? Jsi výjimka z výjimek“
teme?
Tady už si klademe otázku sami sob . Nemusíme si nic nalhávat a p kn do o í si ekn me, jak na tom se tením opravdu jsme. Na za átku
školní docházky jsme se u ili íst, m li jsme radost z prvních slov a p tených v t. Dnes mnozí z nás hledají nejr zn jší d vody pro ne íst. A
láme, co d láme, tak písmenka, slova a v ty b hají všude kolem nás, a my se jich musíme dotýkat o ima a p ekládat si je v pam ti. Je jedno
jestli b hají v knihách, novinách a asopisech, na televizní obrazovce nebo na internetu, po ád je musíme íst.

Na n které otázky ohledn tená ství nám daly odpov
ve spolupráci s Národní knihovnou R.

výsledky pr zkumu, který v roce 2007 uskute nil Ústav pro eskou literaturu AV R

Základní výsledky pr zkumu:
83% ob an eské republiky p te za rok alespo jednu knihu,
etb knih v nuje denn v pr
ru 41 minut, etb novin a asopis 30 minut, televizi sleduje 111 minut denn , rozhlas poslouchá 113
minut, video a DVD sleduje 51 minut a internetu se denn v nuje v pr
ru 86 minut,
více než tvrtina ob an R starších 15 let (29%) nezakoupila b hem roku 2006 ani jednu knihu. V pr
ru zakoupil ob an R tém 7
knih (6,62) a vydal za n 1303 K ,
pr
rný po et knih v domácnostech je 274, pouze 1% ob an uvedlo, že nemá doma žádnou knihu,
nejv tší vliv na etbu pro ob any starší 15 let m lo domácí prost edí, tj. to, že se doma etlo (15%) a že doma bylo mnoho knih (13%),
16% tená si cestu ke knize našli sami, 10% uvádí, že pro n bylo rozhodujícím vlivem to, že navšt vovali ve ejnou knihovnu,
z druh etby se nejvyšší oblib t ší beletrie oddechová (14%), následuje literatura faktu a životopisy (12%), klasická beletrie (9%) a
odborná literatura (8%),
knihovnu navštívilo v minulém roce 40% ob an
R, 27% ob an v posledním roce v knihovn nebylo, ale v p edchozích letech ji
navšt vovalo, 33% obyvatel do knihovny nezavítalo nikdy,
mezi tená e se adí 88% žen a 77% muž ,
mezi tená e pat í ast ji ob ané s vyšším (91%) než nižším vzd láním (71%). Nejvyšší podíl tená je u osob s vysokoškolským
vzd láním (95%),
každý sedmý ob an R starší 15 let (17%) nep etl v pr hu roku ani jednu knihu, z celkového po tu je to 1 439 760 lidí,
mezi ne tená e (ten, kdo nep etl b hem roku ani jednu knihu) se trojnásobn ast ji adí osoby s nižším (29%) než vyšším vzd láním.
U ob an s vysokoškolským vzd láním je ne tená jen 5%,
z hlediska velikosti místa bydlišt je nejvyšší po et ne tená na venkov a v malých m stech, kde ne te každý pátý obyvatel

Jak na tom jsme v M stské knihovn Rakovník? To vám eknou další strany naší zprávy.

Šedá – nete ná, smutná, spojená s p edstavou chudoby a pokory
Základní údaje o knihovn a její innosti
Oficiální název:
Adresa.
izovatel:
O:

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

Odd lení knihovny: *

*
*

*
*
Po et zam stnanc : 17
Po et úvazk :
15

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 2007 m la knihovna smlouvy s 32 obcemi o nákupu a zpracování knih pro obecní knihovny regionu
stské informa ní centrum

innost knihovny v roce 2007
výp ní innost, vyplývající z knihovního zákona, zejména p ování knih, asopis a audio-video dokument ve t ech p ovních
odd lení knihovny, poskytování a zp ístup ování informací prost ednictvím aktivních zdroj – internet, CD-ROM
informa ní služby p edevším prost ednictvím M stského informa ního centra. Specializace na služby v oblasti cestovního ruchu,
turistiky, prezentace a propagace m sta Rakovníka na tuzemských veletrzích cestovního ruchu
vzd lávací innost knihovny spo ívající p edevším v po ádání vzd lávacích akcí na propagaci tená ství, orientace hlavn na d tského
tená e a širokou ve ejnost
regionální p sobnost knihovny, spolupráce s obecními ú ady regionu
vydavatelská innost knihovny se zam ením na propagaci tená ství a knihovny, vydávání propaga ních materiál a upomínkových
edm na prezentaci m sta Rakovníka
zp ístup ování a aktualizace informací o knihovn a jejím fondu na webových stránkách knihovny

Propagace knihovny v roce 2007
O novinkách v knihovn a o akcích po ádaných knihovnou je ve ejnost pravideln informována v m sí níku Radnice. lánky o innosti
knihovny a pozvánky na konkrétní po ady zve ej ujeme v místním tisku: týdeníku Raport a Rakovnickém deníku. V celostátním deníku
Mladá fronta DNES jsou také asto lánky o knihovn a jejích akcích. O rakovnické knihov hovo ila její editelka v íjnu 2007 v eském
rozhlase. Pravideln se ve ejnost m že s knihovnou potkávat na výv sce uprost ed Husova nám stí.

Hn dá – st ízlivá, ml enlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s p edstavou jistoty
a po ádku, domova, tradice, zdrženlivosti
Výp

ní innost knihovny

STATISTIKA KNIHOVNY V ROCE 2007
vysv tlivky:
knihovní fond = po et a složení knihovních jednotek v knihovn ,
knihovní jednotka = všechny knihovní dokumenty – knihy, brožury, CD, DVD, videokazety,…
ostatní dokumenty = audiovizuální dokumenty - CD, DVD, videokazety
1. KNIHOVNÍ FOND

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2007:

z toho:

nau ná literatura
krásná literatura
ostatní dokumenty

86 155 knihovních jednotek

40 822
41 160
4 173

Po et titul odebíraných periodik:

100

ír stek za rok 2007:
z toho:

odd lení pro dosp lé
tské odd lení
ostatní dokumenty

Náklady na nákup knih v roce 2007:

3 194 knihovních jednotek
2046
783
365

435 364 K

pr

rná cena 1 titulu:

160,25 K

Knihy nakupuje knihovna v knižních 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 544 742 K a pr
rná cena by se zvedla na 170,55 K ).
V roce 2007 knihovna obdržela 334 knižních titul formou dar z r zných nakladatelství i od soukromých osob.

Náklady na nákup ostatních dokument v roce 2007:
Po et zakoupených DVD: 299

za ástku: 246 014 K

DVD nakupuje knihovna s autorskými právy na jejich p

Po et zakoupených CD: 66

260 579 K
pr

rná cena 1 DVD: 823 K

ování, proto jsou ceny t chto dokument vyšší než ceny v b žných obchodech.

za ástku: 14 565 K

pr

rná cena 1 CD: 221 K

2.

TENÁ I

K 31. 12. 2007 bylo v odd leních knihovny registrováno 3 520 tená .
Rozd lení tená

podle jednotlivých odd lení:

Odd lení pro dosp lé 2 321
tské odd lení
747
Audio-video p ovna 452

tená i v knihovn podle pohlaví:
ženy
muži

74,52%
25,48%

Složení tená

podle profesí:

chodci
Studenti
edníci
lníci
Pracovníci v obchodu a službách
Pedagogové
Žáci

22,72%
19,95%
11,52%
9,31%
6,27%
6,22%
5,21%

Zbylou ást tená tvo í pracovníci ve zdravotnictví, lidé
v domácnosti, techni tí a v de tí pracovníci, státní
zam stnanci, nezam stnaní, kulturní pracovníci a zem lci.
1,89% návšt vník knihovny odmítlo kolonku povolání vyplnit.

tená i d tského odd lení podle škol:
2.ZŠ
3.ZŠ
1.ZŠ
edškoláci
Mimorakovni tí
Gymnázium
Speciální školy

36,55%
2 2,36%
14,59%
11,91%
9,24%
4,95%
0,40%

3. VÝP

KY

Ve sledovaném období si návšt vníci vyp
Z toho:

ili dom z knihovny 155 068 dokument .

66 086 titul krásné literatury v odd lení pro dosp lé
48 422 titul nau né literatury v odd lení pro dosp lé
14 792 titul krásné literatury v d tském odd lení
5 727 titul nau né literatury v d tském odd lení
20 041 ostatních dokument

Každý registrovaný návšt vník si b hem roku 2007 vyp il pr
rn 44 dokument z fondu knihovny.
Pr
rn si každý návšt vník knihovny vyp il 3,7 dokumentu m sí .

Meziknihovní výp

ní služba (MVS)

Tato služba knihovny umož uje tená m vyp
Požadavky MVS z jiných knihoven:
Po et kladn vy ízených požadavk :

1 525
1 524

Požadavky obdržené od našich tená : 181
Po et kladn vy ízených požadavk : 172

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

4. NÁVŠT VNOST
Návšt vnost odd lení knihovny v roce 2007:
Každý registrovaný tená navštívil knihovnu b hem roku tém

69 872
20x

Po et návšt vník informa ního centra v roce 2007:

Pr

10 324

Celkem zavítalo do prostor knihovny 80 196 návšt vník .
rná denní návšt vnost v odd leních knihovny je 320, to znamená, že tolik lidí p ijde denn do knihovny.

Návšt vnost knihovnických lekcí, besed a akcí po ádaných knihovnou

4 733

Po et návšt vník webových stránek knihovny za rok 2007

33 937

---------------------------------

Se teme-li návšt vnost p ovních odd lení knihovny, informa ního centra, zájem ve ejnosti o akce po ádané
knihovnou a návšt vníky webových stránek knihovny dostaneme se k íslu 118 866.
Z tohoto ísla vyplývá, že o innost M stské knihovny Rakovník projevilo v roce 2007 denn zájem 474 lidí.
(poznámka: pr

rné hodnoty jsou po ítány na pracovní dny roku 2007, tj. 251)

Sv tlemodrá – p sobí p ív tiv , vyvolává p edstavu oblohy a vzduchu, ticha a touhy
Informa ní služby knihovny
Všeobecné informa ní služby poskytuje knihovna prost ednictvím všech svých odd lení, turistické informace a propagaci m sta a regionu
zajiš uje odd lení knihovny M stské informa ní centrum. Toto odd lení vzniklo v roce 1998 jako sou ást odboru kultury m stského ú adu,
v roce 2002 bylo za azeno pod m stskou knihovnu jako jedno její odd lení. Spojení í ka a knihovny bylo logickým výsledkem poslání
knihovny o poskytování informací a doposud jsem v innosti obou subjekt nezaznamenali žádné problémy.
Po et návšt vník informa ního centra se každoro

zvyšuje, v roce 2007 do jeho prostor zavítalo 10 324 návšt vník .

Informa ní centrum navštívilo v roce 2007 denn pr
rn 41 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 sta turist m a kon í rakovnickým posvícením.
V tomto období se denní pr
rná návšt vnost zvedne na 53 zájemc o Rakovník a okolí.

Regionální innost knihovny
Regionální innost knihovny se zam uje na rozvoj spolupráce s obecním knihovnami regionu. Smlouva o nákupu a zpracování fondu
stskou knihovnou pro obecní knihovny byla v roce 2007 podepsána s 31 obecními ú ady
Smlouvy s 31 obecními ú ady regionu byly v celkové ástce 111 300 K .
Z této ástky bylo zakoupeno 754 svazk , 38 svazk bylo pro obecní knihovny získáno darem..
Celkem bylo pro obecní knihovny zpracováno 792 svazk , pr
rná cena knihy je 141 K .
Knihy pro obecní knihovny byly centráln zpracovány, zabaleny a rozvezeny do p íslušných knihoven regionu

ervená – vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s p edstavami
ohn a krve, lásky a hluku
Vzd lávací innost knihovny
Naše knihovna už dávno není jen p ovnou dokument , je místem setkání, vzájemného potkávání a komunikace. Nechce být za azována
jednozna
mezi kulturní instituce (i když tam nepochybn pat í), ale stále více upozor uje na svoji funkci vzd lávací.
V následující kapitole vám p edstavíme knihovnu jako po adatele nejr zn jších akcí. Ty p edstavujeme tak, jak probíhaly b hem roku 2007.
Leden
Regiontour Brno
ty denní prezentace m sta Rakovníka pracovníky informa ního centra na veletrhu cestovního ruchu
8 hodin se žáky 4.t íd rakovnických škol
Formou v domostních, dovednostních a výtvarných sout ží se tvr áci s knihovníky p ipravovali na Noc s Andersenem. V knihovn se
vyst ídalo 8 kolektiv 4.t íd
Únor
Holiday World Praha
Po ty i dny pracovníci informa ního centra propagovali Rakovník na nejv tším tuzemském veletrhu cestovního ruchu v Praze.
Slavnostní vyhlášení výsledk a vít ze sout že Noc s Andersenem, sout že 4.t íd, v Kulturním centru
ezen
Noc s Andersenem
tvrtý ro ník tení, hraní a spaní v knihovn
Duben
Byla jsem u itelkou v Peru
Beseda s Olgou Vilímkovou, zakladatelkou nadace INKA, která pomáhá p i vzd lávání d tí v Peru

Kv ten
Cyklovýlet
Zahájení turistické sezóny v informa ním centru výletem na kolech po cestách regionu
Bambiriáda
Knihovna se zapojila do akce ur ené k prezentaci volno asových aktivit d tí. Akce se konala dva dny (pátek a sobota) v ermákových
sadech
erven
Se strašidly na prázdniny
Již tradi ní lou ení knihovny a d tí se školním rokem a vítání léta. Pro nep íze po así se akce p esunula z letního kina do velkého sálu
Kulturního centra
ervenec – srpen
Na prázdninové m síce knihovna soust uje opravy a údržbu prostor, ve kterých sídlí a také opravy knižního fondu, který je ur en
k p ování. A o prázdninách se pracovníci knihovny nejen dovolenkují, ale také vzd lávají, takže se na tyto m síce plánují nejr zn jší
seminá e
Zá í
K ivoklátské panování
Knihovna v pr vodu obcí a poté ve stánku na hrad K ivoklát úsp šn zastupovala a prezentovala m sto Rakovník
íjen
íjen je pro knihovny d ležitý m síc, nebo první týden tohoto m síce je nazýván Týdnem knihoven. Na tento as soust ují knihovny
zajímavé akce, které propagují jejich innost a hlavn podporují etbu.
V naší knihovn jsme na tento as zorganizovali pestrý a zajímavý cyklus po ad nazvaný „Francouzské dny v Rakovníku 2007“:
Burgundsko – výstava fotografií v Rabasov galerii
Dvojjazy né tení – p átelé z Burgundska etli vlastní verše ve francouzštin a p ekladatel a profesor Aleš Pohorský z Univerzity
Karlovy je hned p ekládal do eštiny

Provence – beseda o krásném kraji Francie dopln na francouzskými písn mi byla ur ena student m st edních škol. Na tuto akci jsme
m li pronajatý sál Domu d tí a mládeže
Pod st echami Pa íže – ve er šanson , francouzského vína a sýr z Francie, se v milé atmosfé e konal ve velkém sále Kulturního centra
Francouzští ryba íci v rakovnických vodách – program ur ený pro žáky MŠ, povídání s d tmi o mo i, rybolovu, Francii a tení.
Celotýdenní akce, na které se vyst ídaly d ti ze všech MŠ z Rakovníka
2x Ji í D de ek – koncert zhudebn né francouzské poezie ur ený pro studenty st edních škol se konal v dopoledních hodinách
v prostorách d tského odd lení. Ve er byl ur en ve ejnosti a Ji í D de ek vedle francouzských šanson uvedl p eklady knih a
poutavými ukázkami etby p edstavil své knižní p ekladatelské novinky
Francouzská kuchyn – ve er v novaný francouzské kuchyni se uskute nil v Restauraci U Madly, praktické ukázky francouzských
specialit a jejich ochutnávka
Listopad
Francouzské dny v Rakovníku pokra ovaly ješt v m síci listopadu
Hana Hegerová – knihovna pozvala do Rakovníka nejznám jší eskou šansonovou zp va ku, která se p edstavila na koncert
v Kulturním centru
Jan Šmíd – zpravodaj eského rozhlasu ve Francii p ijal pozvání do Rakovníka na besedu, která se konala v d tském odd lení
knihovny
Francouzská poezie v podání student gymnázia – poetické setkání student a ve ejnosti s francouzskou poezií se konalo v salonku
restaurace erný orel
Prosinec
Den pro d tskou knihu se konal o první adventní sobot v prostorách d tského odd lení a byl ur en pro d ti a jejich rodi e. O tuto akci
byl mimo ádný zájem.
Pohoda V Brance – adventní trh po ádala knihovna už popáté. Jedná se o p edváno ní setkání emeslník a knihovník na dvorku p ed
budovou knihovny, na které zveme ve ejnost. Knihovna tuto akci po ádá ve spolupráci s Domovem Rá ek.
Klobouková slavnost – vyhlášení výsledk výtvarné sout že o originální pokrývku hlavy, kterou vyhlásila knihovna, se uskute nilo
v sále Kulturního centra
Malý princ – literární zamyšlení nad chápáním sv ta d tmi a dosp lými. P es velice náro né téma došlo do knihovny 16 zajímavých
zamyšlení od student a tená knihovny.

Knihovna uskute nila v lo ském roce 47 akcí pro ve ejnost
Celkem se t chto akcí zú astnilo 4 733 návšt vník (nepo ítána návšt vnost na Adventním trhu v Brance).
Z t chto dvou ísel vyplývá, že každou akci knihovny navštívilo pr
rn 101 lidí.
Krom faktu, že se tená i vzd lávají prost ednictvím knih zap ených z naší knihovny, po ádá knihovna na poli vzd lávacím takzvané
knihovnické lekce. Ty jsou zam eny p edevším na etbu, literaturu, historii písma, knihy, knihovnu, slušné chování, ochranu p írody a na
sto Rakovník (historie, památky).
V roce 2007 se uskute nily v dosp lém odd lení 3 lekce pro studenty st edních škol a 19 lekcí pro žáky mate ských a základních škol
v d tském odd lení

Žlutá – povzbuzuje, osvobozuje, p ináší uvoln ní, pocit souladu a harmonie,
p sobí vesele a otev en
Vydavatelská innost knihovny
Za pojmem multifunk ní knihovna je schována také její vydavatelská innost. V roce 2007 jsme vydali:
Radnice – pravidelné m sí ní periodikum m sta Rakovníka
Pexeso Rakovnická strašidýlka – pro hravé vzd lávání nejmenších d tí
Cesty m stem a cesty z m sta – brožura prezentující m sto Rakovník
Procházky po Rakovníku – pozvánka pro návšt vníky m sta k prohlédnutí jeho památek a zajímavostí
Kalendá íky - každoro
vydáváme kapesní kalendá íky s motivy našeho m sta
Industriální památky St edních ech- spolupráce s m stem Kladno na vydání brožury a mapy, kde jedna ást je v novaná Rakovnicku
Kalendá akcí 2008 a Turistický pr vodce – spolupráce se Svazkem m st a obcí Rakovnicka na pravidelném vydávání brožurek

Sv tle zelená - p sobí p irozen , je spojena s p edstavou chladu, vlhka, ticha, rostlin
Vzd lávání pracovník knihovny
Pracovníci knihovny neustále rozši ují své znalosti a v domosti, ú astní se vzd lávacích seminá , výstav, veletrh ,. Z každé takovéto akce
ivezou spousty zajímavých nápad a inspirace na vylepšení innosti naší knihovny. asto se také stává, a nás to velice t ší, že p i t chto
setkáních se obracejí jiné knihovny o radu a pomoc na naše pracovníky.
Sv t pracovník knihoven a pracovník v informa ních službách je zam en na vzájemnou pomoc a spolupráci a je velice d ležité
zú ast ovat se nejr zn jších setkání t chto pracovník , nebo je to vždy p ínosné pro všechny p ítomné.
Vzd lávací rok 2007 pro pracovníky knihovny:
3 p ednášky s tématikou národních literatur (sou asná eská literatura, literatura severských zemí, nizozemská literatura ) – celodenní
ednášky po ádá St edo eská v decká knihovna v Kladn
Kurzem ECDL – Excel prošlo úsp šn 9 pracovník knihovny. Kurz prob hl v po íta ové u ebn 3.ZŠ Rakovník
Sv t knihy Praha – každoro ní setkání knihovník s vydavateli a knihkupci na nejv tším tuzemském veletrhu knih. Veletrh má bohatý
doprovodný vzd lávací program
Knižní veletrh Havlí
v Brod – každý ro ník tohoto veletrhu soust uje maximální po et vydavatel z eska. Konají se zde prezentace
novinek, setkání se spisovateli, autorská tení
Knihovna Louny – pracovníci knihovny se zú astnili Dne otev ených dve í v severo eské knihovn .
Codex Gigas – na ojedin lé výstav v Národní knihovn v Praze jsme nemohli chyb t
i porad knihovník st edních ech, organizované Svazem knihovník a informa ních pracovník , si naši zam stnanci prohlédli
knihovnu v Kutné Ho e
V rámci slavnostního (hodn studeného a deštivého) zahájení Týdne knihoven 2007 jsme prošli zrekonstruovanou Knihovnou m sta Plzn

Sv tle fialová – p sobí za arovan , rozpolcen , je to barva magie, melancholie a opojení
Knihovna na webu
Svoji innost a akce propaguje knihovna na webových stránkách www.knihovna-rakovnik.cz
Po et návšt vník webových stránek knihovny za rok 2007:
33 937
Tyto stránky jsou p ehledn vedeny tak, aby se na nich mohli jejich návšt vníci dob e orientovat. Každý týden jsou zde zve ej ovány nov
nakoupené dokumenty (knihy, DVD,..). Aktuáln je internetová ve ejnost informována o všem, co se v knihovn d je (pozvánky na akce,
informace o nich a pro úplnost i fotodokumentace).
Na stránkách knihovny je umíst n ON-LINE katalog, takže každý návšt vník si m že doma zjistit, zda konkrétní titul naše knihovna vlastní.
ípadn si m že touto cestou dokument rezervovat.
Do jedné ásti webových stránek jsme umístili anketu, kterou každý m síc obm ujeme. Z odpov dí se dá vyvodit spousta zajímavých
záv . P edkládáme vám n kolik výsledk otázek, všechny ostatní ankety najdete na webových stránkách knihovny

Fialová – neklidná, znepokojivá, melancholická, tajemná, osobitá, náro ná
Knihovna opravovala, rekonstruovala, malovala, uklízela
stská knihovna Rakovník sídlí na dvou místech. Odd lení pro dosp lé tená e Na Seky e má prostory pronajaté od Ú adu pro zastupování
státu ve v cech majetkových. Ostatní provozy jsou v budov na Husov nám stí, která je majetkem m sta. Budovu na nám stí udržujeme a
modernizujeme podle svých možností ve spolupráci s Odborem správy majetku MÚ. Chceme vytvo it p íjemné prost edí pro návšt vníky
jednotlivých odd lení knihovny i pro její zam stnance. V roce 2007 jsme provedli:
Úklid p dy
Po dlouhých letech jsme spole nými silami p ebrali a rozt ídili nahromad ný a nevyužívaný materiál umís ovaný do prostoru p dy
Malování chodeb a úklid budovy na Husov nám stí
Rekonstrukce audio-video p ovny
Na dva týdny jsme zav eli toto odd lení, abychom umožnili jeho návšt vník m pohodln jší a p íjemn jší výb r z audio a video dokument
Vým na oken
V íjnu, b hem Francouzských dn jsme sta ili vym nit nefunk ní okna v kancelá ích IC a ekonom.odd lení knihovny v budov na nám stí
Rekonstrukce kancelá e IC a ekonomického odd lení
Na podzim jsme zvládli vlastními silami vymalovat místnost po regionálním odd lení a p ed lat ji na zázemí informa ního centra. Po
dokon ení této práce jsme ješt vymalovali a novým nábytkem vybavili kancelá ekonomického odd lení
vodní stav st n audio-video p

ovny

P

ovna v novén

Chodba do d tského odd lení knihovny

Oranžová - slavnostní, vyvolává pocit radosti, je spojena s p edstavou slunce,
tepla, bohatství, zlata, úrody
Hospoda ení knihovny k 31. 12. 2007
Výdaje
501

knihy, asopisy, DVD, CD

710508

501

DHIM

613292

501

propaga ní materiály

268508

501

ostatní materiál

26 086

502

spot eba energie

145 744

503

dodávka tepla

159381

511

údržba a opravy

217075

512

cestovné

513

náklady na reprezentaci (veletrhy)

13301

518

ostatní služby (telekomunikace,
internet, nájemné, služby pošt,
pronájmy prostor, akce knihovny..)

660516

518

vydávání m sí níku Radnice

550046

521

mzdové náklady

3386787

524

sociální pojišt ní

862 885

524

zdravotní pojišt ní

298685

525

ost.sociální náklady

13939

527

íd l do FKSP
ostatní náklady (pojistné, odpisy majetku,..

3743

60808
565401
8 410 961

íjmy
859488
602

tržby

859488

644

úroky

2080

648

zú tování fond

132428

649

ostatní výnosy

2080

691

dotace + granty

7491000
8499418

Hospodá ský výsledek

88 457

Bílá – neur itá, nejistá, spojená s p edstavou nevinnosti a istoty
Pod kování
kujeme sponzor m a p átel m knihovny za finan ní podporu
Daniel Hasal
Elektro VIOLA
FEPRO - plastová okna
GEOMAPA Rakovník
INVERA Rakovník
Jaromír Matoušek a Ji í K ikava
MUDr. Jana Císa ová
Optika U Hrušky
Peka ství Špá a
RAKOCHMEL Kolešovice
RAKOPLYNOSERVIS Rakovník
SOLAREX - Jaroslav Vostrý
SUPERCAR Rakovník

kujeme kamarád m knihovny za podporu akcí knihovny
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

kujeme partner m a spolupracovník m knihovny
Kulturní centrum Rakovník
Rabasova galerie
Muzeum T.G.M. Rakovník
Státní okresní archiv Rakovník
m d tí a mládeže Rakovník

Purpurová – p sobí d stojn , hrd , vznešen , povzbudiv ,
je spojena s p edstavou spravedlnosti a majestátu
Záv r
Vážení p átelé,
dostali jste se až na záv r Zprávy o innosti knihovny v roce 2007. A pokud jste etli pozorn , poznali jste, že knihovna v našem m st není
jen p ovnou dokument . innost knihovny je velice pestrá. Od klasického p ování dokument zapsaným tená m se p es po ady ur ené
ke vzd lávání žák a student všech typ škol dostaneme po ádáním nejr zn jších program k široké ve ejnosti. Knihovna se stává
multifunk ním za ízením, které mohou využívat všichni, bez rozdílu v ku, pohlaví, národnosti i náboženského vyznání.
Zda už jste se rozhodli využívat služeb knihovny i nikoli, to je opravdu jen na vás. V první t íd jsme se ale všichni nau ili íst a zapomenout
se to nedá. Tak vás vyzýváme te, dop ejte mozku ten luxus p emýšlení a využijte jeho neuv itelné fantazie. Podporujte etbu u svých d tí
a te jim nahlas ty nejbarevn jší p íb hy, které knihy nabízejí.
Barvy v život a barevnost knih
Názvem, který jsme si vybrali pro naši zprávu, chceme charakterizovat veškeré aktivity rakovnické knihovny. Snahou knihovny je p isp t
k barevnému pohledu na život každému, kdo do jejích prostor vstoupí, kdo otev e stránky knihy, nebo tomu, kdo se dokáže radovat na
spole ných setkáních.
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
izovatele. D kujeme vám všem, kdo odd lení knihovny navšt vujete, i vám, kdo rozhodujete o jejím rozpo tu. 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 života obyvatel Rakovníka.
Milena K ikavová

Rakovník, únor 2008

