Zpráva o činnosti Městské knihovny Rakovník

za rok 2010

Řemesla, knihy a andělé
Nad titulem zprávy o činnosti knihovny za rok 2010 jsem nemusela dlouho přemýšlet. Byl dán hlavně akcemi, které knihovna
v tomto roce pořádala. A určitě je i dobré připomenout si, kde je vlastně počátek lidské tvořivosti.

Řemesla

Cesta od poznání až k samotné řemeslné práci trvala dlouhá tisíciletí. Lidé na této cestě museli spoustu znalostí získat, objevit a zvládnout. A všechno, co jim bylo k dispozici, se vázalo k přírodě. Počátky každého výrobku začaly v prostém pozorování přírody kolem sebe, přes její poznávání a objevování, přes využívání a zkoušení, po odhalování vlastností přírodních materiálů a jejich zpracování až v závěru k samotné primitivní výrobě předmětu.
S rozvojem lidských činností se postupem dlouhých let z této jednoduché výroby vyvíjela samotná řemesla. Práce, které vyžadovaly určitou specifikaci nebo zručnost, začali vykonávat jedinci, kteří touto odborností či zručností vynikali. Stali se z nich
odborníci na určitý druh řemesla. Rozvoj daného řemesla byl nejprve zajišťován po dědické linii, předáváním zkušeností potomkům. Později přibírali řemeslníci učedníky, kteří zvyšovali produktivitu jejich práce a zkušení mistři se mohli věnovat činnostem, vyžadujícím vyšší kvalifikaci a souběžně získávali potřebné znalosti. Rozvíjely se řemeslnické dílny a vznikaly prodejny řemeslných výrobků…
V tomto úvodu jsem chtěla připomenout počátky výroby, nechci dělat přednášky a psát dlouhé statě textu, ale rozhodně bych
byla ráda, kdybychom se zamysleli nad naším současným vztahem k přírodě. Po dlouhá tisíciletí zapisuje člověk svou prací dějiny země a tvořivá činnost se prolíná celým jeho životem. Dnešní doba je spojena s nebývalým rozvojem techniky, jsme obklopeni předměty umělými a tak trochu zapomínáme na přírodu. Zapomínáme, čím pro člověka příroda je. Věřme, že dlouho ještě bude příroda pro tvořivé lidi inspirací i zdrojem materiálu a pro lidi méně zručné, že bude pouze studnicí relaxace
a poznání.

Knihy

Nejstarší způsob rozšiřování zpráv a příběhů je ústní podání. Po objevu písma v starověkých civilizacích byly informace zapisovány na hliněné destičky nebo pergamenové svitky. Pergamenové svitky byly později postupně nahrazovány kodexem, což je
svázaná kniha se stránkami a hřbetem, tedy forma většiny dnešních knih. Pro svitky byl nejčastěji používán papyrus, pro kodexy pergamen. Ten byl ve 14. století nahrazen lacinějším papírem. Před objevem a zavedením tiskařského lisu byly všechny
knihy psány ručně, což je činilo drahými a vzácnými. V raném středověku si knihy mohla dovolit jen církev, univerzity a bohatí. Výroba takové neobyčejné věci, za kterou byla kniha považována, trvala dlouhé měsíce a roky.
Postupem času, průmyslovou výrobou knih, se kniha propadla na žebříčku vzácnosti a prestiže až na jeho spodní příčky. Knihy

bereme dnes jako samozřejmost, někdo dokonce jako přežitek. Zamysleme se nad knihou jako nad výrobkem, neboť kniha je
výrobek, na kterém se podílelo mnoho lidí. Začneme u spisovatele nebo autora knihy, který se snaží zaujmout příběhem případně informacemi. Vydavatel zváží, zda knihu pošle do světa lidí a pokud se rozhodne kladně, osloví nakladatele. Nakladatel zařadí vydání knihy do svého plánu. Ke zpestření knihy či k přiblížení obsahu si nakladatel pozve ilustrátora. Po zpracování obrázků pošle text grafikovi, který připraví knihu pro tisk. Tiskaři vytisknou stránky a vazači udělají za pomoci strojů knižní vazbu. Z vazárny odchází hotový výrobek, nazvaný kniha, do knihkupectví, kde si je prohlížejí, případně zakoupí, potencionální čtenáři. Kniha musí čtenáře zaujmout a oslovit. Prací knihkupce a potažmo i knihovníka je nabízet knihy, zvát lidi ke
čtení a neustále zdůrazňovat, co všechno lze čtením získat a jak je kniha, i v dnešní technické současnosti důležitá.
Kniha je výrobek, o tom není pochyb, ale není to výrobek ledajaký. Vzít do ruky novou knihu je jakýsi obřad. Svýma rukama
hladíme desky a obal knihy, trochu ztuha desky rozevíráme a vnímáme zvláštní vůni (žádný parfém na světě nevoní tak, jako
nová kniha). Listujeme stránkami, luštíme text, prokousáváme se příběhy, hledáme informace. S knihou a jejími hrdiny a jejím obsahem navazujeme určitý vztah. Těšíme se na každou volnou chvilku strávenou v přítomnosti „pouhého“ výrobku.
Možná někdo namítne, že doba papírových knih už je překonána a že jejich funkce je dnes už zbytečná. Pokud se zamyslíme
nad touto připomínkou, tak o konci knih už se hovořilo před deseti lety. A dnes? Knižních titulů vychází daleko více, čtení knih
se věnuje v celostátním průměru stejně času jako před deseti roky. Nástupem nových technologií, elektronických knih, začíná nová epocha vývoje knihy, ale rozhodně nekončí doba knih tištěných.
Knihovna bude i nadále poskytovat své služby, zavádět a nabízet služby nové, provádět čtenáře bludištěm knih a informací,
doporučovat a představovat nové tituly. Veškeré aktivity knihovny jsou směřovány ke čtenářům, návštěvníkům akcí pořádaných knihovnou a veřejnosti, která se o činnost knihovny a čtení knih zajímá.

Vážení čtenáři, příznivci čtení a přátelé
knihovny,
máte v rukou zprávu o činnosti Městské knihovny Rakovník za
rok 2010. Pokud budete listovat stránkami, uvidíte na první pohled, že zpráva je plná andělů, a že to není jen náhoda,
o tom se můžete dozvědět, jestliže kromě prohlížení začnete zprávu také číst.
Rok 2010 byl v knihovně tematicky zaměřený na řemesla. Historii řemesel jsme přiblížili na přednáškách, práci řemeslníků si mohl vyzkoušet každý, kdo zavítal na knihovnickou letní dílnu. Při loučení knihovny a dětí se školním rokem připomněly řemesla ve svých vystoupeních děti z mateřských, základních i středních škol, tradiční řemeslné výrobky byly k vidění i prodeji na vánočním trhu. Současná řemesla nás provázela v loňském roce opravdu často, neboť se v knihovně také
bouralo, sekalo, opravovalo, malovalo, přestavovalo a šikovných řemeslných rukou bylo hodně zapotřebí.
Předkládáme vám zprávu o činnosti knihovny a rádi bychom ji věnovali šikovným řemeslníkům. Všem takovým lidičkám, pro něž je práce radostí.
Milena Křikavová
Andílek Kutílek
Ochránce všech
dobrých řemeslníků
a domácích kutilů.
Chrání před úrazy.

Anděl Žroutek
Anděl Žroutek bydlí
v kuchyni. Najdete
ho mezi čokoládami.
Má za úkol hlídat čokolády, aby se neroztekly.

Čísla roku 2010
1. z knihovny
87 701
2 987
3031
145 347
48
9
131 342
49 262
195
22 919
90
36
96
12 559
141
46 602
519

Knižní fond (knihy, mapy, CD, DVD, elektronické dokumenty)
Přírůstky do knihovního fondu za rok 2010
Počet registrovaných čtenářů
Celkový počet všech uskutečněných výpůjček
Průměr výpůjček na čtenáře za rok
Průměr výpůjček na jednoho obyvatele města
(počet obyvatel k 31. 12. 2010 byl 15 954)
Celkem návštěvnost
Počet návštěv čtenářů v půjčovnách knihovny
Průměrná denní návštěvnost v půjčovních odděleních*
Počet návštěvníků informačního centra
Průměrná denní návštěvnost informačního centra*
Počet akcí pořádaných pro veřejnost
Počet akcí pořádaných pro školy
Počet návštěvníků akcí pořádaných knihovnou
Průměrná návštěvnost akcí (veřejnost + školy)
Počet návštěv webových stránek
Celkový denní průměr návštěv knihovny, jejích akcí
a projevený zájem o knihovnu prostřednictvím webových stránek

*průměrná čísla jsou počítána na pracovní dny roku 2010, tj. 253

632 661
400 802
2 771
145
151 878
216
703
79 981

Finanční částka vynaložená na nákup nových dokumentů
Finance vynaložené na nákup knih
Počet zakoupených titulů
Průměrná cena jednoho titulu
Finance vynaložené na nákup dokumentů do hudebního oddělení
Počet zakoupených titulů DVD a CD
Průměrná cena jednoho titulu
Finance vynaložené na nákup periodik

2. z meziknihovní výpůjční služby (MVS)
596
596
313
310

Požadavky MVS z jiných knihoven
Kladně vyřízených
Požadavky zaslané jiným knihovnám
Kladně vyřízených

3. z regionální spolupráce
24
88 911
608
146

Počet uzavřených smluv s obcemi
Částka zaslaná obcemi na nákup knih pro obecní knihovny
Počet zakoupených titulů pro fond obecních knihoven v regionu
Průměrná cena jednoho titulu

4. z webu
výběr z anket roku 2010
V závorce je vždy číslo, které znamená počet lidí, kteří reagovali na anketní otázku.
Nebereme výsledky anket jako stoprocentní údaj, nicméně vždy je dobré
se nad výsledky každé ankety alespoň zamyslet.
18,1 % odpovídajících (304) tráví v zimě volný čas čtením knih a časopisů, 12,2 % návštěvou kina nebo divadla, 11,2 % ručními pracemi, 10,5 %
brouzdáním po internetu a stejné procento hraním počítačových her, pouze 9,9 % odpovídajících sportuje
*Jsme rádi, že v současné době netušených možností a nabídek je stále v čele zájmu četba.
Máme radost, že si lidé rádi udělají čas na příjemnou chvíli s dobrou knihou nebo časopisem.

Anděl Skořápka
Můj andělíček Skořápka chrání
všechna vajíčka, aby se nezkazila.
Bydlí v lednici.

17 % respondentů (364) prožilo nejkrásnější prázdninové dny u moře, 16,2 % na táboře, 15,4 doma
s rodiči, 14,3 % u babičky a dědy, 13,5 % poznáváním
jiných zemí
*Léto je krásné, když je příjemné počasí a k létu patří prázdniny. Kdo z nás a kde jsme prožili ty nejkrásnější je hodně individuální, důležité je prožít prázdniny t těmi, které máme rádi a kteří
mají rádi nás.

22 % respondentů (957) ohodnotilo zprávu o činnosti knihovny známkou výborně, 16,3 % chvalitebně, 15,5 nedostatečně, 15,3 % dostatečně a 14,7 %
dobře, 15,5 % oslovených zpráva nezajímá
*Mile nás překvapil velký zájem o zprávu o činnosti knihovny. Píšeme ji proto, abyste měli možnost poohlédnout se nad jejími výsledky za uplynulým rokem a zhodnotili sami, jak si knihovna vedla.

20 % odpovídajících (203) získává informace o akcích knihovny z webových stránek, 17,7 % z místního tisku, 16,7 % z plakátů a letáků, 15,8 % od kamarádů a známých
*Těší nás zájem o webové stránky knihovny, a velice si ceníme zájmu veřejnosti o akce, které knihovna pořádá. Nad propagací akcí
je dobré vždy přemýšlet.

26,8 % respondentů (228) by si přálo posílat informace o akcích knihovny prostřednictvím e-mailu,
19,3 % posíláním SMS, 19,7 % stačí informace získané
z tisku, 18,4 % požaduje poštovní připomínku
*Od prosince 2010 zasílá knihovna lidem, kteří mají zájem o její
akce, informace o jejich konání formou e-mailu nebo sms zprávami. Plakáty na akce patří samozřejmě k běžnému typu propagace,
a my se těmi knihovnickými snažíme zaujmout co nejvíce lidí.

Anděl Vločka
Můj anděl umí: létat,
mluví s vločkami,
pomáhá, léčí

Anděl Nebelka
Můj anděl pořád létá v nebi. Proto
se jmenuje Nebelka. Pomáhá v nebi
těm andělům, co jsou chudí.

Zajímavosti, perličky a špíčky z knihovny 2010
1. Čtenáři (nejmladší, nejstarší, nejpilnější…)
13. 12. 1928 Narozen nejstarší čtenář
29. 8. 2008 Narozen nejmladší čtenář
179 Titulů si vypůjčil za rok nejpilnější návštěvník dětského oddělení
634 Titulů si vypůjčil za rok nejpilnější návštěvník oddělení pro dospělé
149 Titulů si vypůjčil za rok nejpilnější návštěvník hudebního oddělení
Andílek
Nellynka
Můj umí
kouzlit, létat,
tancovat,
přeměňovat

2. Knihy a DVD (nejdražší, nejstarší, nejobsáhlejší…)
4 999 Cena nejdražší knihy v knihovně zakoupena z dotace v roce 2005
(Zöllner, Frank: Leonardo da Vincii,)
792 Cena nejdražší knihy zakoupené v roce 2010 (Trestní zákoník)
1839 Rok vydání nejstarší knihy v knihovně (Štembera, Dobromjr M.: Mjstopis král. kragského města Rakownjka
895 Tolik stran má nejobsáhlejší kniha zakoupená v roce 2010 (Simmons,
Dan: Hladové dny)
53 Počet výpůjček nejžádanějšího titulu v dospělém oddělení
		 (Rolland, Petr: Petr a Lucie – ve fondu 7 výtisků)
1 221 Počet výpůjček nejžádanějšího periodika (Hospodářské noviny)
25 Počet výpůjček nejžádanějšího titulu v dětském oddělení
		 (Rowling, Joane: Harry Potter a relikvie smrti – ve fondu 2 výtisky)
365 Počet výpůjček nejžádanějšího periodika v dětském oddělení (Kačer Donald)
37 Počet výpůjček nejžádanějšího titulu v hudebním oddělení (Julie
a Julia)

Anděl Iryšaj
Iryšaj je hodný a spravedlivý anděl. Je to
anděl jednoho z živlů –
ohně. Dokáže ho ovládat a těm, kteří mají
dobré srdce, zařídí,
aby jim byl oheň vždy
jen k dobru. Umí rozdělat oheň i ve vodě.
Je skryt v každém plamínku, jiskřičce a i ve
velkém ohni. Vadí mu,
když někdo oheň zneužívá např. na podpalování. Lidé se sice ohně
bojí, ale jestliže mají
dobré srdce a rozum,
tak se nemají čeho bát.
Jeho nejlepší kamarádka je Lilie ve stvoření květiny. Pomáhá mu
hasit zlý oheň a přináší
mu štěstí. Koukáte se
někdy při „táboráku“
do ohně? Vzpomeňte
si na Iryšaje, pomůže
vám.

3. Kdy, kde a v kolik
a) Knihovna
Po důkladném rozboru časového vytížení oddělení knihovny
dopadly výsledky takto:
pondělí Den, kdy je nejvíce navštěvováno dětské oddělení a oddělení pro dospělé čtenáře
pátek Nejnavštěvovanější den v hudebním oddělení
13.00–14.00 Doba nejčastějších návštěv a výpůjček je
shodná pro všechny půjčovny knihovny
b) Informační centrum
3794 Počet návštěvníků v měsíci červenci
(nejvytíženější měsíc)
146 Denní průměrná návštěvnost
(červenec, 26 pracovních dnů v IC)
c) Web
březen Měsíc nejčastějších návštěv webových stránek
pondělí
a pátek Nejvytíženější den návštěv knihovnického
webu
13.00–14.00 Nejvytíženější hodiny na webu
ČR, USA, Německo, Velká Británie přístupy na web podle zemí
více než 50 % přístupů je z prohlížeče Internet Explorer
(Mozilla Firefox cca 30 %)
více než 90 % přístupů je z operačního systému Windows

Akce knihovny
Knihovna pořádá dva typy akcí.
Jednak jsou to takzvané vzdělávací lekce a besedy pro žáky a studenty škol. Na ty se přihlásí třídní kolektivy, a my si s nimi
v knihovně povídáme, besedujeme, čteme, diskutujeme, předáváme si informace a zkušenosti. Jedná se o jakási neformální
populárně naučná poznávací (rozhodně pro obě strany), trochu vzdělávací, ale vždy velmi příjemná setkání. Takových jsme
v roce 2010 měli v knihovně 96, a jsme za to moc rádi.
Dalším typem jsou akce určené široké veřejnosti, jedná se o besedy, přednášky, odborné semináře, výtvarné dílny, autorská
čtení, koncerty nebo výstavy. Těchto akcí uspořádala knihovna v loňském roce celkem 36. O tom, zda byla dobře zvolená témata a vhodně vybrané termíny svědčí vždy návštěvnost akcí.
Na obranu knihovny musíme zdůraznit, že knihovna nedisponuje vlastním prostorem pro konání akcí pro veřejnost. Na většinu
z nich si prostory musíme pronajímat od jiných subjektů, což je poměrně náročné na organizaci. V plánování termínu musíme zohledňovat obsazenost prostor vlastními aktivitami jejich majitele a samozřejmě nejdůležitějším faktorem je vždy cena
vlastního pronájmu.

Celostátní akce pořádané Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP),
ke kterým se knihovna připojila
K této akci se naše knihovna připojila velkým jarním čtením. K dětskému oddělení se scházely kolektivy tříd základních škol a společně jsme četli knihy od českých autorů. Tituly si děti vybíraly samy a bylo nádherné sledovat
jejich zájem, vlastní čtení a vyprávění o knize.
Pro naši knihovnu už tradiční akce, ke které se připojujeme. Loňská „noc“ a celý měsíc, který jí předcházel se nesly v duchu soutěže „Regionem kolem dokola“. Krásná soutěž, úžasné soutěžní kolektivy, náročné úkoly a ve finále
kouzelně vyčerpávající spaní v dětském oddělení.
První říjnový týden se knihovnám už 10 let věnuje v médiích více prostoru než obvykle. V tento čas vymýšlejí
knihovny nejrůznější aktivity, kterými by mohly upozornit veřejnost na důležitost čtení. My si v tento týden zveme do knihovny na návštěvu žáky 1. tříd a hodně si s nimi hrajeme a povídáme o knížkách. Myslím, že se nám podařilo za pár posledních let navázat krásné kontakty jak s dětmi, tak s jejich prvními paní učitelkami.

Tradiční akce knihovny
Mezi tradiční akce knihovny patří rozhodně Pasování prvňáků na čtenáře. Nádherně dojemné setkání prvňáků, učitelů, rodičů a příbuzných v prostorách dětského oddělení, kde probíhá slavnostní promování začínajících čtenářů a jejich uvedení do
cechu čtenářského. Akce se koná každoročně na začátku června.
Hurá na prázdniny aneb…, to je název další akce, která má v knihovně, ve školách, ale i v celém městě jistou tradici. 9. ročník pod názvem Cesta za řemesly se konal koncem června v letním kině.
Léto s knihovnou. Už samotný název napovídá, že se jedná o aktivity knihovny během prázdnin. Rozhodli jsme se zpříjemnit
běžné prázdninové dny dětem, které tráví čas ve městě a připravili jsme pro ně nabídku divadelních představení a výtvarné
dílny. Setkání s herci, výtvarníky, dětmi a jejich rodiči jsou pro nás jedny z nejhezčích. V knihovně rádi vítáme rodiče, kteří doprovázejí děti při výběru knih a stejné je to i na akcích knihovny. Letos se v Rakovníku představily čtyři divadelní spolky
(Divadlo Já to jsem Víti Marčíka ml., Divadlo ANPU Praha, Divadelní společnost Kašpar z Prahy a Divadelní spolek TYL z Rakovníka) a také nás překvapil pan Michal Zahradník, kterého jsme do Rakovníka pozvali se sklářskou dílnou.
Rakovnické cyklování se konalo teprve podruhé, ale my si ho už troufáme zařadit mezi tradice, neboť věříme, že se tomu tak
v Rakovníku stane. Byla by velká škoda, kdyby tomu tak nebylo. Knihovna je jedním z pořadatelů sportovního víkendu, kterého se zúčastňují závodníci i turisté z celé republiky. Organizujeme především turistické výlety pro rodiny s dětmi, dětské soutěže a doprovodné akce o víkendu. Knihovna má na starosti zajištění propagace tištěnými materiály i mediální formou, oslovování sponzorů a partnerů akce, zajišťuje stánky s občerstvením i pomocné pracovníky, připravuje vyhodnocení jednotlivých
závodů a dává dohromady ceny pro jejich vítěze… Organizátoři akce získali ocenění „Počin roku 2009“ při vyhlašování ankety
„Sportovec roku 2009“, a nás jako spoluorganizátory toto ocenění velice těší.
Den pro dětskou knihu se koná vždy v sobotu před zahájením období adventu. V dětském oddělení se v tento den schází děti
se svými rodiči, kde si společně hrajeme, čteme a povídáme. Letos byla zpestřením andělská dílna, která byla neustále plná
malých i dospělých výtvarníků.
Čertování je v knihovně tradiční, ale pořádáme ho jednou za dva roky. Letošní Pozemské čertování zvalo děti na návštěvu
pekla a čerti tady sdělovali dětem své zkušenosti a zážitky z krátkého pobytu na Zemi. Na závěr vyprávění se do knihovnického pekla na chvíli propadl i anděl z nebe.
Žádný rok knihovna nezapomene na své bývalé spolupracovníky a kolegy z knihoven v regionu. Vždy první adventní čtvrtek
je zve na malé knihovnické posezení. Při kávě, čaji, vzpomínkách a dobré veselé náladě se nesou tato každoroční setkání,
a nejinak tomu bylo i v roce 2010. Není to sice klasická akce pro veřejnost, ale mnohdy se stane, že se mezi naše povídání někdo z kolemjdoucích čtenářů připojí.
Pohoda V Brance patří rozhodně k akcím knihovny, která by neměla v Rakovníku každoročně chybět. Je radostné poslouchat,

jak si lidé přehazují v práci směny, aby stihli navštívit řemeslný trh na dvorku před knihovnou. Pro knihovnu je nejlepší
známkou zájem a velká návštěva této vydařené akce.
Hradní Duo v knihovně zakončuje knihovnické aktivity celého roku. Po návštěvě Hradního Dua, což je sobota po konání
řemeslného trhu (letos 18. 12.), už knihovna žádnou akci nepořádá. Setkání dobrých lidí, knihovny, vánočních koled, hudby a bezvadných muzikantů zakončuje aktivity pro veřejnost.
Po jeho konci mohou někteří knihovníci konečně také myslet
na soukromé Vánoce.

Akce roku 2010
V této části zprávy budou uvedeny akce, které byly uspořádány v roce 2010 a nevážou se k žádné tradiční akci. I když…
Regiontour 2010. Veletrh cestovního ruchu se koná v Brně
každý rok začátkem ledna a knihovna prostřednictvím informačního centra prezentuje na tomto veletrhu město Rakovník.
Holiday World 2010 je největším veletrhem cestovního ruchu, který se koná v České republice. Stejně jako v Brně prezentuje knihovna Rakovník mezi pestrými stánky cestovních
kanceláří, měst a jiných destinací. Můžeme říci, že na tomto
veletrhu je naše město světové.
Žijeme olympiádou, tak se jmenovala beseda se Zuzanou
Doležalovou, reprezentantkou ČR na zimních olympijských
hrách. Příjemné povídání s fotodokumentací bylo zpestřením
„nesportovního“ prostředí knihovny.
Projekt Listování zavítal v roce 2010 do Rakovníka hned několikrát a pokaždé pobavil, potěšil, rozesmál, donutil nás k za-

Anděl Byťák
Můj anděl bydlí
v bytě, který
rád hlídá. Za
úkol má chránit
byt před
zloději.

myšlení, ba i k slzám. A bylo úplně jedno, jestli se jednalo o pořad pro děti či dospělé, vždy to byla naprosto dokonalá souhra herců s diváky. Pokud vy, co čtete tuto zprávu, netušíte o čem Listování je, tak jen stručné představení. Každý měsíc herci brněnského divadla nastudují jeden knižní titul a scénickým čtením ho představí divákům. Rozhodně je dobré nenechat si
žádné představení ujít, vždycky to stojí za vidění.
Výročí 200 let od narození básníka K. H. Máchy jsme si v knihovně připomněli besedami se spisovatelkou Ivonou Březinovou nad její knihou S básníkem v báglu.
Další přednášky na téma Cechy a řemesla ve městě Rakovníku. PhDr. Jan Černý ze Státního okresního archivu v Rakovníku
nám připravil zajímavé a velmi poučné povídání o minulosti a životě v našem městě.
Hrad Křivoklát si připomněl 900let své historie, proto jsme do knihovny pozvali PhDr. Vladislava Razíma z Národního památkového ústavu s přednáškami o jediném dochovaném hradu v našem regionu. Přednášky pana Razíma vždy přilákají mnoho zájemců a bylo tomu tak i tentokrát.
Může písmo léčit? Nad touto otázkou se sešli ti, které zajímá grafoterapie. Přednášky a následný kurz přijela do knihovny
představit Petra Sehnalová. Její přednášky měly úspěch a kurz byl zahájen, co více si přát.
Vánoční příběh divadla Já to jsem Víti Marčíka ml. patřil pořadům věnovaným Vánocům. Tři představení během jednoho dne,
dvě pro školní kolektivy a jedno pro veřejnost v loutkovém divadle. První dvě představení byla přeplněna a s nadšením přijata. O to více nás překvapil malý zájem o představení pro veřejnost.
Další aktivity knihovny byly zaměřeny na seniory. Pracovníci knihovny jim chodili předčítat či povídat si s nimi nad zajímavými
tématy. Jedním z témat byl spisovatel Ota Pavel, jeho životní cesta, reportérská práce a představení zajímavých titulů knih.
Povídání byla zakončena debatou nad filmovým zpracováním jeho povídek. Dále kolegyně představily seniorům město Rakovník tak, jak ho v současné době prezentujeme na veletrzích cestovního ruchu.
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Hospodaření v knihovně
Náklady

501
501
501
501
502
511
512
518

Knihy, časopisy, DVD, CD
DHIM
Propagační materiály, nákup, vlastní vydávání
Ostatní materiál
Spotřeba energie, dodávky tepla
Údržba, opravy
Cestovné
Ostatní služby (telekomunikace, internet
nájemné, služby pošt, pronájmy prostor,..)
518 Vydávání měsíčníku Radnice
521 Mzdové náklady
524 Sociální pojištění
524 Zdravotní pojištění
525 Ostatní sociální náklady
527 Příděl do FKSP
528 Nemocenské placené organizací
Ostatní náklady (pojistné, odpisy majetku…)
celkem

Výnosy

602 Tržby
644 Úroky
648 Zúčtování fondů
691 Dotace a granty
649 Úhrada stavební firmy za nedodělaná okna z r. 2009
celkem

Hospodářský výsledek

632 661
128 816
218 661
379 727
356 066
23 700
8 073
1 208 556
560 767
3 837 948
938 185
333 186
15 705
74 041
14 390
134 950
8 865 432

763 866
6 782
248 430
7 832 291
14 063
8 865 432

0
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A rád si
zahraje
s hvězdami.

Děkujeme
Všechny aktivity knihovny, byť s dobrým nápadem a sebelepšími úmysly, by zůstaly jenom nápady, kdyby nebylo nadšení je
zorganizovat. Vždy musí být někdo, kdo jim musí vedle myšlenky vtisknout něco navíc. Tady je nutné říci, že mnoho aktivit
a služeb zmíněných v této zprávě by se vůbec neuskutečnilo, nebo by měly jinou podobu, nebýt spolupráce všech pracovníků
knihovny, našich partnerů – státních a městských institucí, neziskových organizací, firem i jednotlivců.
Děkujeme MĚSTU RAKOVNÍK za celoroční podporu všech činností městské knihovny.
Poděkování patří přátelům knihovny a spřáteleným organizacím. Neděkujeme jenom za finanční pomoc při pořádání akcí pro
děti, děkujeme také za podporu morální.
JAROSLAV PICEK, ELEKTRO VIOLA, GEOMAPA RAKOVNÍK, LIBUŠE VYŠOHLÍDOVÁ, JIŘÍ KŘIKAVA, DANIEL HASAL, MUDR. JANA CÍSAŘOVÁ, OPTIKA U HRUŠKY, PEKAŘSTVÍ ŠPÁŇA, RAKOCHMEL KOLEŠOVICE
Děkujeme partnerům a organizacím za spolupráci
KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RAKOVNÍK, MUZEUM T. G. M. RAKOVNÍK, RABASOVA GALERIE, GRAFICKÉ
STUDIO LOKŠAPREPRESS. TISKÁRNA TUČEK, DIVADELNÍ SPOLEK TYL, RAKOVNICKO, O. P. S., SVAZEK MĚST A OBCÍ RAKOVNICKA,
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV RAKOVNÍK.
Děkujeme školám a školským zařízením za návštěvnost akcí pro děti a studenty.
Děkujeme učitelům za bezvadnou spolupráci.
1. MŠ RAKOVNÍK, MŠ PRŮBĚŽNÁ, MŠ ŠAMOTKA, MŠ V LUKÁCH, MŠ V PARKU, MŠ VINOHRADY, MŠ KLICPEROVA,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ RAKOVNÍK, 1. ZŠ RAKOVNÍK, 2. ZŠ RAKOVNÍK, 3. ZŠ RAKOVNÍK
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA RAKOVNÍK, MOA RAKOVNÍK
Speciální a obrovské poděkování si zaslouží DOMOV RÁČEK. Za celoroční spolupráci, ale především děkujeme za úžasné chvíle prožité společně s kamarády z Ráčku.
MILAN ZIMMERMANN se stal za dlouhé roky spolupráce s knihovnou jakýmsi jejím externím pracovníkem. Poděkování si zaslouží za originální nápady a za ochotu dát své jméno na trh při hodně netradičních knihovnických aktivitách. Díky.
Děkujeme PAVLE ZIMMERMANNOVÉ za to, že primitivní nápady knihovnických laiků dotáhne vždy do naprosto profesionálních detailů.

Andělé v knihovně
Celý rok 2010 se nesl, ostatně jako všechny poslední roky, v rychlém tempu. Připadalo mi, že jsme ještě nestihli vybalit materiály z veletrhu Regiontour (11.–14. 1.), a zatím už proběhla Noc s Andersenem, pasování prvňáků i letní kino, za námi bylo
Léto s knihovnou i Týden knihoven a pomalu se začínal blížit adventní čas. Zaskočena touto časovou skutečností, nevěřícně
hledím do přeplácané předvánoční výlohy jednoho z obchodů a uvidím vzadu poletovat malého andělíčka. Usmála jsem se
a cestou domů přemýšlela, kolik andělů navštívilo knihovnu.
Každé dítě, které zavítá do prostor dětského oddělení, přinese s sebou podivné fluidum. Dar, který mají jenom děti. Jen ony
dokáží vykouzlit úsměv ve vážné tváři, přinést slunce do ponurého dne či vymyslet blbinu, která odzbrojí i největšího morouse. Nejsou ty děti vlastně opravdoví andělé? Napadlo mě požádat děti, aby ztvárnily anděla podle svých představ. Dětské oddělení se zaplňovalo donesenými anděly, otevřeli jsme andělskou dílnu, kde mohly děti tvořit svého anděla společně s rodiči.
A výsledek předčil očekávání. Andělé se vznášeli u stropu v půjčovně pro děti i na chodbě, stáli na regálech s knihami i na parapetech oken, byli vyrobeni z papíru, látek, ze dřeva i keramiky. Nádhera.
Do knihovny tedy na konci roku 2010 zavítali andělé v podobě dětských výrobků. Po celý rok ovšem andělé knihovnu skutečně
navštěvovali v podobě dětských čtenářů, o tom jsem přesvědčená. Pokud jste vy sami anděla ještě nezahlédli, tak se zastavte v knihovně nebo se občas podívejte na malé dítě a zjistíte, že anděla máte blízko, jenom jste o tom ještě nepřemýšleli.

Andělské přání nakonec
Budeme velice rádi, když k nám do knihovny i nadále budou docházet andělé. Je jedno budou-li mít podobu dětí nebo budou
v podobě dospělých. A kromě andělů reálných, kteří k nám skutečně přijdou, přejeme každému, aby ho jeho anděl strážný doprovázel na cestách života a byl u něj při všech důležitých rozhodnutích. A těm, kdo mají možnost rozhodovat o budoucnosti
knihovny, přejeme, aby kromě soukromého anděla, měl každý nad hlavou ještě anděly knihovnické.
V úvodu jsem napsala, že letošní zprávu věnujeme šikovným řemeslníků. A v závěru bych toto věnování ještě doplnila.
Zprávu chceme věnovat také andělům, kteří knihovnu navštívili nebo nad její činností neustále bdí a drží ji pod svými andělskými křídly.

Fotografie z vybraných akcí
pořádaných knihovnou v roce 2010

Vážení přátelé knihovny,
dostali jste se až na úplný konec zprávy o činnosti knihovny za rok 2010. Dozvěděli jste se informace, které jste o knihovně
možná nevěděli. Víte, jak knihovna v roce 2010 hospodařila, dočetli jste se, kolik čtenářů projevilo zájem o její služby, poznali jste, s kým spolupracovala a kdo ji podporoval. Třeba teď budete pohlížet na knihovnu jako na instituci, která je vám
něčím blízká.

V roce 2011 oslaví knihovna 170 let od svého založení. Která jiná instituce ve městě se může pyšnit tak
dlouhou historií?
Popřemýšlejte o tom.

Milena Křikavová

Pracovníci knihovny, jejich přátelé i technika jsou připraveni pomoci se stavbou nové knihovny.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Rakovník za rok 2010

Texty: Milena Křikavová
Použité ilustrace v textu jsou obrázky dětí z výtvarné soutěže „Namaluj svého anděla“
Vydala Městská knihovna Rakovník, Husovo nám. 114, 269 01 Rakovník,
http://www.knihovna-rakovnik.cz
Rok vydání 2011

