KULTURA A SPORT
Nebojte, nezbláznila jsem se, jak by se mohlo zdát p i pohledu na obálku naší výro ní zprávy za rok 2008. Jenom m tak
napadlo, co spole ného by mohly mít dva, na první pohled neporovnatelné pojmy, sport a kultura. Sport, p i kterém aktivn i
pasivn tráví spousta lidí spoustu asu. Do kultury adíme i knihovnu, nebo innost knihovny do kulturní sféry zaru en pat í.
Hned na za átku jsem si tedy položila otázky. Co má kultura se sportem spole ného? Odvádí sport, jeho provozování i jeho
sledování, lidi od knih a tení?
Co má kultura a sport spole ného?
Oba pojmy našeho srovnání (nemyslíme profesionální sport a profesionální provozování kultury) pat í do volno asových aktivit,
tedy do inností, které si dop áváme k odpo inku, odreagování. Máme je jako zálibu a koní ka, zkrátka nás baví. Je jedno, jestli
háme, hrajeme tenis i fotbal, nebo teme i hrajeme divadlo. Všechny innosti, které d láme ve svém volném ase, d láme
rádi a užíváme si je. as strávený p i takovýchto aktivitách nám pomáhá odpoutat se na chvilku od každodenních starostí. P i
chto innostech nabíráme novou energii pro ešení situací, které nám život p ináší.
Lidé, kte í jsou organizátory sportovního a kulturního vyžití pro ve ejnost (vedoucí sportovních oddíl , amatérští herci, … nebo i
knihovníci) d lají tuto innost s obrovským nadšením a s láskou. Pasivní ú astníci by si ob as m li uv domit, kolik asu,
íprav, úsilí a energie, je schováno za dvouhodinovým tréninkem, p ipravovanou premiérou nebo t eba akcí po ádanou
knihovnou.
Odvádí sport, jeho provozování i jeho sledování, lidi od knih a tení?
V naší ro ní zpráv se do tete, kolik lidí je leny knihovny a knihovnu navšt vuje, m žeme ud lat procentuální výpo et na
obyvatele Rakovníka. Možná by nebylo špatné zjistit, kolik procent obyvatel m sta je lenem n kterého sportovního oddílu.
Samoz ejm jsou sportovci, kte í nejsou nikde organizováni a sportem odpo ívají, jak se jim zachce, nebo mají as. Stejn tak
jsou lidé, kte í nejsou zapsáni jako tená i knihovny, a p esto tou knihy zakoupené nebo vyp ené od kamarád , koleg i
souseda.
Ani jedinou námitku nemáme ke sportování, naopak, považujeme ho za velice p ínosné pro t lo i mysl. V dob sedavých
zam stnání, nebo po školním vyu ování je sport tím nejlepším pomocníkem k odreagování se a „pro išt ní hlavy“. Mluvíme
ovšem o aktivním sportování.
Úpln jiný názor máme na pasivní sportování u televizních obrazovek. Po celodenním sezení p ijdeme dom , zmá kneme
magický puntík na ovlada i a za neme „sportovat“. Je pravda, že díky moderním technologiím m žeme sledovat b hem jedné
hodiny fotbalové utkání pralesní ligy kdesi v Africe, automobilové závody na nejznám jším okruhu sv ta, tenisový zápas dvou
hrá (umíst ných na žeb ku na 101. a 162. míst ), fotbalové kvalifika ní utkání o postup na MS,… Cvakáme a p epínáme
ovlada em televizní kanály a jsme všude, kde se sportuje, a vlastn nikde. Je normální sledovat jakékoliv hokejové utkání i
závody v lyžování v parném ervencovém dni, je p irozené prosed t první sn hové a mrazivé dny roku u televize a dívat se na
profesionální údery golfist na zelené tráv nebo fandit závod m v jachtingu? Možná máte jiný názor, ale mn to p ipadá
nep irozené.

A práv o tomto druhu „telesportování“ m žeme prohlásit, že odvádí lidi od tení knih. Pasivním sledováním obrazovky
zapomínáme na d ležitou složku života, kterou je fantazie. Její rozvoj je d ležitý pro každého jedince a zvlášt v d tském v ku
bychom ji m li podporovat a pomáhat rozvíjet.
stu Rakovník m žeme s klidným sv domím dát p ívlastek sportovní. Ve m st je velice dob e a úsp šn organizován sport
pro d ti a mládež, jde jen o to, aby toho mládež využila, cht la se hýbat a sportovat, aby nám nep ilnula k „telesportování“. Také
dosp lí jedinci si po sportovní nabídce mají ur it ve m st z eho vybírat, je mnoho možností na sportovní vyžití ve volném
ase. Sport je ve m st hojn podporován.
Možná si to málokdo z vás uv domuje, ale naše knihovna je s m stským a regionálním sportem velice úzce propojena. Jedno
z odd lení knihovny se nazývá informa ní centrum, neboli í ko. A v tomto odd lení jsou shromaž ovány (krom mnoha jiných)
informace o sportovním d ní. Víme, který oddíl i klub po ádá ve m st turnaj. Víme, kdy místní oddíl hraje d ležité utkání o
postup i sestup. Víme, kdy sportovci vyjíždí za utkáním nebo na závody za hranice regionu, na krajské, republikové i
mezinárodní utkání.
Knihovna podporuje sportovce na jejich závodech a utkáních také tím, že poskytuje oddíl m a klub m, startujícím mimo region,
propaga ní materiály a upomínkové p edm ty pro p edstavení m sta, ze kterého na závody p ijely. Mezi dary oce ovaným
sportovc m asto nechybí pár drobností a upomínkových mali kostí vydaných knihovnou.
Rok 2008 byl bohatý na sportovní události. Nejv tším sportovním svátkem roku byly bezesporu Olympijské hry v Pekingu.
Tady si mohli „telesportovci“ opravdu užít ode všeho. V Rakovníku byly v uplynulém roce dv velké sportovní události. Velkým
olympijským hrám p edcházela v našem sportovním m st „Rakolympiáda“, mezinárodní sportovní setkání student st edních
škol z partnerských m st. Pozemní hokejisté uspo ádali v Rakovníku mistrovství Evropy žen, kde eskou republiku
reprezentovaly práv rakovnické hrá ky. Závody, zápasy, utkání, p átelská setkání, koncerty, vítání a p edstavování delegací
sportovc , radost, pro organizátory hodiny p íprav, nevyspalost, odpov dnost, záv re né hodnocení, to vše je skryto za
po ádáním takovýchto akcí. A knihovna byla zase trochu u toho všeho d ní.
Jestli nám Olympijské hry 2008, nebo naše regionální velké nebo menší sportovní akce, odlákaly tená e z knihovny, m žete
posoudit na následujících stránkách.
stu Rakovník m žeme s klidným sv domím dát p ívlastek sportovní. Knihovna, kulturní centrum, ochotníci, loutká i, hudební
skupiny, muzeum, galerie a další organizace ve m st se ze všech sil snaží, aby m stu Rakovník p ipadl jejich zásluhou také
ívlastek kulturní.
edkládáme vám zprávu, která vypovídá o innosti naší knihovny za rok 2008. Pokud tete naše zprávy pravideln ,
jist víte, že každá má ur ité téma. Tu letošní chceme v novat tená m, kte í rádi sportují a sportovc m, kte í rádi tou.
Na následujících stranách se dozvíte, co všechno se poda ilo v jednom roce jedné p ísp vkové organizaci M sta Rakovníka.

Veškerá fakta, posudky a p irovnání, která budu ve zpráv uvád t, jsou platná pouze pro M stskou knihovnu Rakovník, rozhodn
nemohou být zobec ována na všechny knihovny.

FAKTA O KNIHOVN

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 2008 m la knihovna smlouvy s 31 obcemi o nákupu a zpracování knih pro obecní knihovny
regionu
stské informa ní centrum

Po et zam stnanc : 17
Po et úvazk :
15
3 pracovnice v roce 2008 knihovnu opustily: Martina Ku erová z d vodu zm ny bydlišt , Magda Ostašová odešla vyu ovat
lesnou výchovu na st ední školu, Martina Fronková si „užívá“ mate skou dovolenou.
Na jejich místa nastoupily nové kolegyn : Jenny Lédlová, Irena Kovandová a Daniela Píchová.

KNIHOVNA A

ÍSLA ROKU 2008

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
periodika = asopisy, denní tisk
1. KNIHOVNÍ FOND

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2008:

z toho:

nau ná literatura
krásná literatura
ostatní dokumenty

ír stek za rok 2008:
z toho:

odd lení pro dosp lé
tské odd lení
ostatní dokumenty

85 605 knihovních jednotek

41 010
41 139
3 456

2 922 knihovních jednotek
1930
627
365

2. NÁKLADY NA NÁKUP FONDU KNIHOVNY
Náklady na nákup knih v roce 2008:
pr
rná cena 1 titulu:

352 170 K
138 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 530 687 K a
pr
rná cena by se zvedla na 208 K ).

Náklady na nákup ostatních dokument v roce 2008:

238 163

Po et zakoupených DVD: 310

pr

za ástku: 225 257 K

DVD nakupuje knihovna s autorskými právy na jejich p
než ceny v b žných obchodech.

Po et zakoupených CD: 55

ování, proto jsou ceny t chto dokument vyšší

za ástku: 12 906 K

Náklady na nákup periodik v roce 2008:

rná cena 1 DVD: 727 K

pr

rná cena 1 CD: 235 K

89 850 K

Po et titul odebíraných periodik: 94
Po et exemplá

periodik:

1582

pr

rná cena 1 periodika: 57 K

3.

TENÁ I

K 31. 12. 2008 bylo v odd leních knihovny registrováno 3 078 tená .
Rozd lení tená podle jednotlivých odd lení:
Odd lení pro dosp lé 2091
tské odd lení
633
Audio-video p ovna 354

tená i v knihovn podle pohlaví:
ženy
muži

70,02 %
29,98 %

Složení tená

podle profesí:

Žáci
chodci
Studenti
edníci
lníci
Pracovníci v obchodu a službách
Pedagogové

19,41 %
16,88 %
15,28 %
9,33 %
5,76 %
5,33 %
5,20 %

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. 9,63 % návšt vník knihovny odmítlo kolonku povolání vyplnit.

4. VÝP

KY

Ve sledovaném období si návšt vníci vyp
Z toho:

ili dom z knihovny 148 364 dokument .

67 448 titul krásné literatury v odd lení pro dosp lé
48 885 titul nau né literatury v odd lení pro dosp lé
14 720 titul krásné literatury v d tském odd lení
5 315 titul nau né literatury v d tském odd lení
11 996 ostatních dokument

Každý registrovaný návšt vník si b hem roku 2008 vyp il pr
rn
48,2 dokument z fondu knihovny.
Pr
rn si každý návšt vník vyp il z knihovny 4 dokumenty m sí

Meziknihovní výp

.

ní služba (MVS)

Tato služba knihovny umož uje tená m vyp
naše knihovna ve svém fondu.
Požadavky MVS z jiných knihoven:
Po et kladn vy ízených požadavk :

1 263
1 262

Požadavky obdržené od našich tená : 297
Po et kladn vy ízených požadavk : 280

it si knihu z knihoven v celé R, pokud ji nemá

5. NÁVŠT VNOST
Návšt vnost výp ních odd lení knihovny v roce 2008:
Pr
rná denní návšt vnost v p ovnách knihovny:
Každý registrovaný tená navštívil knihovnu b hem roku 23x

53 053
210

Po et návšt vník informa ního centra v roce 2008:
Pr
rná denní návšt vnost informa ního centra:

18 120
72

Celkem zavítalo do odd lení knihovny 89 293 návšt vník .
Pr
rná denní návšt vnost v odd leních knihovny je 353
to znamená, že tolik lidí p ijde denn do knihovny.
Po et akcí uspo ádaných knihovnou
(vzd lávací lekce, besedy, p ednášky, po ady pro školní kolektivy a ve ejnost): 128
Návšt vnost knihovnických lekcí, besed a akcí po ádaných knihovnou:
9 976
Pr
rná návšt vnost akcí knihovny (ve ejnost + školy):
78

Po et návšt vník webových stránek knihovny za rok 2008
Pr
rná denní návšt vnost webových stránek knihovny:
(poznámka: pr

43 868
173

rné hodnoty jsou po ítány na pracovní dny roku 2008, tj. 253)

Se teme-li návšt vnost p ovních odd lení knihovny a informa ního centra,
zájem ve ejnosti o akce po ádané knihovnou a návšt vníky webových stránek knihovny,
dostaneme se k íslu 125 017.

Z tohoto ísla vyplývá, že o innost M stské knihovny Rakovník
projevilo v roce 2008 denn zájem 494 lidí.

NEJ KNIHOVNY
Nejstarší tená i:
Nejmladší tená i:

87 let (1), 86 (2), 85 (4)
1 rok (2), 2 (4), 3 (6)

Nej ast jší návšt vník knihovny:

dosp lé odd lení: 213x – návšt vník ítárny, 110x – tená knihovny
tské odd lení: 61x
audio-video p ovna: 28x

Nejnavšt vovan jší den v týdnu:

dosp lé odd lení:
tské odd lení:
audio-video p ovna:

Nejp

pond lí, hodina 9.00 – 10.00
pond lí, hodina 13.00 – 14.00
pátek, hodina 14.00 – 15.00

ovan jší knihy: dosp lé odd lení: Beletrie: Gosspi girl – Von Ziegeras (50x), Šifra mistra Leonarda –
Brown, D.(44x), Jak p ichází láska – Cartland, B. (43x)
Nau ná: U ebnice obecné psychologie – Plháková, A. (18x), K ivoklátsko (17x),
Pov sti z Rakovnicka – Fran k, A. (17x)
tské odd lení: W. I. T. C. H. (35x), Št ata – Dal, J. (33x), Harry Potter - Rowlingová J.K. (33x)

Nejžádan jší filmy na DVD:

Once (51x), Ratatuouille (51x), Transformers (46x)

Nejžádan jší hudební CD:

Fulghum – Všechno, co pot ebuji znát (20x), Hitparáda 80. léta (12x),
Hitparáda 90. léta (11x)

KNIHOVNA A REGION
Regionální innost knihovny je zam ena na rozvoj spolupráce s obecními knihovnami pracujícími v regionu Rakovnicko.
Smlouva o nákupu a zpracování fondu m stskou knihovnou byla v roce 2008 podepsána se 32 obecními ú ady.
Na základ smlouvy zaslaly obecní knihovny ástku 101 228 K
Z této ástky bylo zakoupeno a zpracováno 735 svazk knih
Pr
rná cena jedné knihy je 138 K
(v p ípad , že by si obecní knihovny nakupovaly fond samy, zvýšila by se celková ástka na 142 696 K ,
a pr
rná cena knihy by stoupla na 194 K . M stská knihovna nakupuje pro obecní knihovny fond s 25-30% rabatem)

ANKETY NA WEBU KNIHOVNY

KNIHOVNA V AKCI
Naše knihovna nechce být jen tichou studovnou. Naše knihovna chce být h išt m, prostorem pro aktivitu a experimenty.
V knihovn má být cítit radost ze života a radost z tvo ení.
V následující kapitole vám p edstavíme knihovnu jako po adatele nebo ú astníka nejr zn jších akcí.
Ty p edstavujeme tak, jak probíhaly b hem roku 2008.
Leden
Regiontour Brno
ty denní prezentace m sta Rakovníka pracovníky informa ního centra na veletrhu cestovního ruchu
O prsten Rudolfa II.
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 ZŠ z Rakovníka
Únor
Holiday World Praha
Po ty i dny pracovníci informa ního centra propagovali Rakovník na nejv tším tuzemském veletrhu cestovního ruchu
v Praze.
ezen
Slavnostní vyhlášení výsledk a vít ze sout že Noc s Andersenem v Kulturním centru
Noc s Andersenem
tvrtý ro ník tení, hraní a spaní v knihovn
Duben
Malování s Lenkou
Setkání d tí základních škol s malí kou a ilustrátorkou d tských knih Lenkou Procházkovou. Výtvarný seminá pro
t áky.
Regionální literatura
Dv p ednášky ur ené pro maturanty a ve ejnost na téma literatura a spisovatelé regionu v podání PhDr. Anny
Stejskalové, profesorky literatury na Karlov univerzit v Praze. Aula Masarykovy obchodní akademie.

Kv ten
Cyklovýlet
Zahájení turistické sezóny v informa ním centru. Výlet na kolech po cestách regionu a sportovní odpoledne pro všechny
ú astníky výletu.
erven
Pasování prv
Tradi ní, již 6. ro ník, uvedení prv
mezi velké tená e
Hrátky na dvo e Rudolfa II.
Lou ení knihovny a d tí se školním rokem a vítání léta. Letní kino Rakovník
Rudolf II. a jeho doba
Beseda s d tmi o dob vlády císa e Rudolfa II.
Královský Rakovník
Reprezentace m sta v historickém pr vodu centrem Rakovníka, prezentace m sta ve stánku na nám stí
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. Takže jsme upravili prostory v zázemí pracovišt Na Seky e, kde byl vlivem vlhka poni en:
jak nábytek, tak st ny místností. Štukovalo se, malovalo, st hoval se a vym oval nábytek.
V budov na Husov nám stí byl upraven vchod do informa ního centra, vym ny výlohy, í ko se vymalovalo a
áste
p estav l nábytek. Na nám stí byla vym na okna v pat e a ud lána nová fasáda.
Knihovníci se b hem prázdnin také vzd lávali.
Spisovatel K. apek – tematický výlet do míst pedagogického p sobení velkého spisovatele Karla apka, do zámku
Chýše. Odborný seminá pro pracovníky knihovny.
Zá í
V zá í jsme do škol distribuovali plakát s nabídkou služeb knihovny škole a dopis, kterým byla p edstavena škála školních
po ad knihovny pro kolektivy všech typ škol. Následn bylo uspo ádáno plno vzd lávacích akcí pro žáky základních a
mate ských škol.
íjen
Knihovny rodinné st íbro – slavnostní zahájení Týdne knihoven v Kutné Ho e za ú asti delegace knihovník z naší
knihovny. Prohlídka knihovny a vzájemné porovnání poskytovaných služeb s dalšími p ítomnými knihovnami a
knihovníky.

Týden knihoven - Do knihovny za pohádkou
Do knihovny jsme v tomto týdnu pozvali prv áky, abychom je seznámili s prostorami knihovny a knihami pro d ti.
Celý týden se v d tském odd lení vyst ídali prv áci ze všech rakovnických škol.
Rakovnické osobnosti
Ur it nejv tší akce roku 2008. P edstavení nejvýznamn jších osobností m sta za uplynulých 420 let. Celove erní
program pro širokou ve ejnost, vystoupení sou asných rakovnických soubor i jednotlivc , powerpointová prezentace
vybraných osobností, napsání scéná e pro vystupující herce i pro moderátora, z archivních dokument byly pracovníky
knihovny vybrány informace a životní fakta o jmenovaných osobnostech. Tylovo divadlo.
Listopad
Královský Rakovník v mapách
Dv p ednášky PhDr.Vladislava Razíma (Národní památkový ústav Praha) z cyklu „Poznejte Rakovník a jeho okolí“.
Dopolední p ednáška byla ur ena student m st edních škol, odpolední ve ejnosti.
Zrakov postižení v knihovn
Prezentace knihovny pro ob any se zrakovým postižením. P edstavení brožury o m st Rakovníku napsané v Brailov
písmu.
Dny poezie
Malý knihovnický festival poezie a recitace v d tském odd lení knihovny.
Den pro d tskou knihu
První adventní sobota v prostorách d tského odd lení byla ur en d tem, i jejich rodi m. tení knih, hry, divadlo a
povídání bylo na programu celého hezkého dne.
Prosinec
ertovská škola
Knihovna p edstavila v celotýdenním programu malým ertík z mate ských škol, jak to chodí v ertovské škole.
Vánoce s eským Ježíškem
Knihovna se p ipojila k celorepublikové akci, která prob hla na Husov nám stí, za ú asti více než tisíce lidí.
Pohoda V Brance
Adventní trh po ádala knihovna už pošesté. Jedná se o p edváno ní setkání emeslník a knihovník na dvorku p ed
knihovnou. V roce 2008 byla emesla prezentována v 19 stáncích. Sou ástí trhu bylo také vystoupení kejklí e Vojty,
které si oblíbily p edevším d ti.
Jaroslav Vrchlický a Rakovnicko
P ednáška Romana Hartla o vztahu Jaroslava Vrchlického k našemu regionu. P ednáška v nována pracovník m
v knihovnách regionu.
Slovo do pramice
K est knihy vydané knihovnou na ve erním koncertu hudební skupiny Hradní Duo.

Po celý rok jsme pomáhali u itel m mate ských, základních a st edních škol - zvali jsme je i s jejich žáky na návšt vu do
knihovny, p ipravovali pro n exkurze, ale i výukové hodiny literatury, eského jazyka a informa ní výchovy, tematické
besedy. Tyto akce d lá knihovna podle vlastních nápad a scéná , programy jsou vždy p izp sobeny v ku žák nebo
požadavk m u itel .
Celkem knihovna v roce 2008 uspo ádala a p ipravila 129 akcí
Z toho:

akcí pro školní kolektivy
akce pro ve ejnost

Spokojení ú astníci našich akcí i lánky v médiích sv
a výchovy.
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í o tom, že se z naší knihovny stalo lokální centrum kultury

KNIHOVNA VYDAVATELKOU
V innosti naší knihovny je také ukryta její aktivita vydavatelská. V roce 2008 se knihovn poda ilo vydat plno hezkých,
zajímavých, originálních a jedine ných mali kostí, které p inesly radost mnoha d tem i dosp lým.

PAM TNÍ MINCE k 420. výro í povýšení Rakovníka na královské m sto Rudolfem II.
PROCHÁZKY PO RAKOVNÍKU 3 - brožurka zve turisty na procházky m stem
RAKOVNÍKEM PO CELÝ ROK – pozvánka do m sta na tradi ní akce roku
VÁNO NÍ POHLEDNICE – obrázky z d tské výtvarné sout že
VÁNOCE S KNIHOU A KNIHOVNOU – kniha o zvycích a tradicích Vánoc, dopln ná milými obrázky
SLOVO DO PRAMICE – kniha o Berounce pro d ti i dosp lé
DVD HRÁTKY NA DVO E RUDOLFA II. – záznam vystoupení d tí na konci školního roku v letním kin
KALENDÁ RAKOVNÍK 2009 – stolní úprava kalendá e
KALENDÁ ÍK – kapesní kalendá
UPOMÍNKOVÉ P EDM TY s motivem sta

Knihovna se podílela na vydání publikace o regionu „Rakovnicko, kde nebudete v t kam d ív“ a na vydání
„Kalendá e 2008 – p ehled akcí“. Ob díla vydala Rakovnicko, o.p.s. za finan ní ú asti knihovny.
Pro radost knihovny byla d tským sborem nazpívána hymna knihovny „Knížka“, která si našla mnoho poslucha . Knihovna
touto písni kou zahajuje všechny akce po ádané pro d ti.
stská knihovna p ipravila panely, které reprezentovaly m sto na výstav v Bruselu „St edo eská m sta v EU“

EKONOMICKÁ

ÍSLA KNIHOVNY
Výdaje
501
501
501
501
502
511
512
518
518
521
524
524
525
527

Knihy, asopisy, DVD, CD
DHIM
Propaga ní materiály, nákup, vydávání
Ostatní materiál
Spot eba energie, dodávky tepla
Údržba, opravy
cestovné
Ostatní služby (telekomunikace, internet
nájemné, služby pošt, pronájmy prostor,..)
Vydávání m sí níku Radnice
Mzdové náklady
Sociální pojišt ní
Zdravotní pojišt ní
Ostatní sociální náklady
íd l do FKSP
Ostatní náklady (pojistné, odpisy majetku..)

686183
462349
414209
305788
343846
37986
3100
779518
505940
3610063
904086
312964
14604
69649
135829
8586114

íjmy
602
644
648
649
691

Tržby
Úroky
Zú tování fond
Ostatní výnosy
Dotace a granty

853776
18093
156202
23459
7707000
8758530

Hospodá ský výsledek

172716

SPONZO I
Sponzo i jsou jedinci nebo firmy, které mají zájem podporovat dobro inné nevýd le né organizace, p ípadn n které
konkrétní akce, a p i té p íležitosti také upozornit na svoji vlastní innost. Sponzo i jsou stejn d ležití v kultu e jako ve
sportu. Ti št í i skromní dárci, kte í podporují aktivity naší knihovny, si zaslouží velké pod kování. Hlavn jejich zásluhou
žeme po ádat Pasování prv
nebo každoro ní setkání d tí na konci ervna v letním kin , díky jejich podpo e odchází
všechny d ti z t chto akcí s malým dáre kem.

Knihovna d kuje a klaní se všem t mto dárc m za podporu, finan ní i morální.
DANIEL HASAL
ELEKTRO VIOLA
GEOMAPA RAKOVNÍK
INVERA RAKOVNÍK
JAROMÍR MATOUŠEK
JAROSLAV PICEK
JI Í K IKAVA
JOSEF KÝNA
MUDR. JANA CÍSA OVÁ
NAKLADATELSTVÍ ARTUR - IVAN ZMATLÍK
OPTIKA U HRUŠKY
PEKA STVÍ ŠPÁ A
PROCTER & GAMBLE, RAKONA RAKOVNÍK
RAKOCHMEL KOLEŠOVICE
RAKOPLYNOSERVIS RAKOVNÍK
SOLAREX - JAROSLAV VOSTRÝ

kujeme kamarád m a p átel m knihovny, žák m, student m i pedagog m za návšt vy akcí
a spolupráci p i jejich po ádání
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
STO RAKOVNÍK
GRAFICKÉ STUDIO LOKŠAPREPRESS
KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK
DIVADELNÍ SPOLEK TYL
RABASOVA GALERIE
MUZEUM T.G.M. RAKOVNÍK
RAKOVNICKO, O.P.S.
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV RAKOVNÍK
M D TÍ A MLÁDEŽE RAKOVNÍK
kujeme Ministerstvu kultury za poskytnutí finan ního p ísp vku na p ednášky „Poznejte Rakovník a jeho okolí“.
Speciální pod kování si zaslouží Milan Zimmermann za celoro ní spolupráci s knihovnou (Andersen, letní kino,
hymna knihovny, knížka „Slovo do pramice), Pavla Zimmermannová a Petr Lokša za nápady a grafické zpracování
plakát , pozvánek, brožur a knížek, zkrátka tiskovin knihovnou vymyšlených.

KNIHOVNA A SPORT
Vážení tená i, sportovci, p íznivci knih, tení a knihovny,
jsme na konci podrobné zprávy o innosti knihovny. Tato zpráva v podstat supluje valnou hromadu, kterou po ádají
jednotlivé sportovní kluby a oddíly, aby zhodnotily uplynulé období, pochválily se za úsp chy a pou ily se z p ípadných
nezdar . Za M stskou knihovnu Rakovník mohu s klidným sv domím napsat, že rok 2008 byl v jejím historickém vývoji
rokem úsp šným. Pokud bych m la uplynulý rok zhodnotit sportovní terminologií, tak bych to ekla asi takto. Poda ilo se
nám v knihovn sestavit schopný, zodpov dný, pracovitý a nadšený tým hrá , což je základ každého zápasu a hry. Za sv j
celoro ní p ístup ke všem zápas m a utkáním si zaslouží dík všichni hrá i týmu reprezentujícího knihovnu. V náboru nových
len se nám poda ilo získat plno mladých nadšených tená . Pom rn kvalitní a hojn zastoupená je v týmu tená
kategorie seniorská, což chválíme a snažíme se pro ni vytvá et odpovídající podmínky a p ístup. Trochu nám opadl zájem
kádru st edního v ku, na což bychom se rádi zam ili v následujícím roce.
Poda ilo se nám uspo ádat mnoho zajímavých zápas , ve form akcí pro ve ejnost, a s radostí p iznáváme, že ani jednu z nich
jsme nemuseli skre ovat pro nezájem. Pro mate ské a základní školy jsme po ádali „zápasy“, na které sami vyu ující vyslali
silná družstva. Ta nám byla mnohdy silným soupe em. P edevším týmy 6. až 8. t íd ZŠ hrály mnohdy hodn opozi ní a
obrannou hru, ale i nad nimi se nám poda ilo nakonec zvít zit. Družstva mate ských škol a 1. stupn ZŠ brala každý zápas
s nadšením pro hru a velkým osobním nasazením. St edoškoláci šli do zápasu v tšinou s rozvahou a odhodláním se v každém
ípad ze hry pou it.
V roce 2008 nám byla hojn naklon na p íze divák , všechny „zápasy“ m ly slušnou návšt vnost. Jsme rádi, že nás i nadále
podporují naši stálí sponzo i a sp ízn né duše knihovny. S radostí musím také konstatovat, že se noví sponzo i sami hlásí o
možnost podpo it menší i v tší finan ní ástkou akce knihovny. My takovou pomoc rádi p ijímáme a ješt rad ji ji
využíváme na akce pro d ti, pro jejich úsm v a rozzá ené o i.
Vážení p átelé,

CHCETE I VY KNIHOVN POMOCI, CHCETE JI PODPO IT? CHO TE DO NÍ!
eba jen proto, že když si p ujete knížku, není to jednostranný úkon. Vstupujete do mnohostranného vztahu –
s knihovnou, s knihovníkem, ale p edevším s knížkou samotnou. Jejím prost ednictvím se potkáváte s mnoha dalšími lidmi.
S hlavním hrdinou. Vedlejšími postavami. Autorem, ilustrátorem, redaktorem. Pisatelem doslovu. A tak se vyp ením
knížky stáváte najednou sou ástí sv ta jiných lidí, jste bohatší o jejich sv t a jejich sv t je bohatší o vás. To je kouzlo, které
knížkám nikdy nikdo nesebere.
Milena K ikavová

Na úplný záv r p edkládáme fotografie tená jako nadšených sportovc . Bohužel se nám nepoda ilo po celý rok 2008
nafotit stejn nadšené sportovce jako tená e. Pokud se to poda í v následujícím roce vám, budeme rádi za jakékoliv
ísp vky. D kujeme.

