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2011 KNIHOVNA
Rok 2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem les a Mezinárodním rokem chemie. Rok 2011 vyhlásila EU jako Evropský rok dobrovolnictví.
Z oblasti techniky byl rok 2011 ozna en jako Rok her ve 3D. Z pohledu astrologie byl rok 2011 rokem Venuše, planety lásky, harmonie, malého
št stí a pot šení z dar . Podle ínského horoskopu byl rok 2011 rokem Králíka.
Podíváme-li se na rok 2011 z pohledu knihovny, m žeme tento rok ozna it jako Rok výro í a oslav. D vodem k oslavám bylo výro í 170. let
sobení ve ejné knihovny v Rakovníku. Rozhodn se nejednalo o oslavy s velkými rauty, kde by teklo šampa ské proudem. Šlo hlavn o
celoro ní p ipomínání ve ejnosti, že knihovna v našem m st má svoji dlouholetou historii a tradici. Drobné, skromné, decentní, veselé, vtipné,
ale také velkolepé a slavnostní akce uspo ádala knihovna v lo ském roce a jimi se snažila obohatit kulturní a vzd lávací nabídku obyvatel m i
návšt vník m Rakovníka.
O všech aktivitách, dopln ných ísly a hodnocením se do tete na dalších stránkách Zprávy o innosti knihovny za rok 2011, kterou jste práv
otev eli. Jednotlivé kapitoly ve zpráv jsou ozna eny písmeny, která spole
tvo í jedno slovo. Každý za ínající tená se seznamuje nejprve
s písmeny a pomocí slabik vytvá í slova, která dávají smysl. Slovo, které je složeno z našich písmen má t i slabiky, dává smysl všem, kdo milují
knihy a rádi tou.
Každoro

zprávu knihovny n komu v nujeme. Letošní zprávu v nujeme každému, kdo rád te a každému, kdo tení podporuje u d tí.

2011

KNIHOVNA

KNIHA
KAMARÁDSTVÍ
Bez knih by nemohly fungovat knihovny. V knižních p íb zích se mohou tená i seznámit s radostmi a starostmi mnoha hrdin , po odhalení
osud a popsaných detail ze života se z knih se stávají kamarádky. Kamarádství je d ležitý vztah. Kamarád dokáže poradit, pobavit, pot šit,
pomoci, když je pot eba. A knihy všechny vlastnosti dobrého kamaráda v sob mají. Sta í jen otev ít ten správný titul.
Knihovna v našem m st je rozd lena do dvou budov, v pronajatém prostoru Na Seky e je odd lení pro dosp lé a v dom na Husov nám stí se
nachází d tské odd lení, audio p ovna a informa ní centrum. Všechna odd lení jsou otev ena ve ejnosti každý všední den v týdnu. Fond
knihovny, knižní tituly a další dokumenty ekají na regálech na své nové kamarády.

Fond knihovny v roce 2011
Po et titul celkem

89 366

Nau ná literatura

42 927

Beletrie

42 349

Zvukové dokumenty (CD)

1 416

Zvukov obrazové dokumenty (DVD)

2 674

Po et titul odebíraných periodik

89

NIHOVNA

2011 K

NUMERO ( íslo)
NETTO ( istý p íjem)

Statistika nuda je, zpívá se v jedné pohádkové písni ce, a nutno p iznat, že se ze všech statistických údaj m že ud lat i mlha p ed o ima.
Požadavky na statistické výsledky se hrnou ze všech stran: statistika návšt vnosti, statistika výp ek, statistika nákupu dokument , statistika
fondu, statistika služeb a akcí, ísla o elektronických službách, statistika pracovník , rozbor ísel hospoda ení, …
Statistické údaje jsou ovšem pro hodnocení d ležité, proto vám v naší zpráv výsledná numera postupn p edstavíme.
stská knihovna Rakovník pat í mezi p ísp vkové organizace z izované a financované z rozpo tu m sta. Na podporu innosti také knihovna
podává žádosti do vybraných grantových program . V roce 2011 jsme získali dotaci ve výši 50 000 K ze St edo eského Fondu kultury a obnovy
památek, v rámci programu Podpora obecních knihoven.
Hospoda ení knihovny v roce 2011
Náklady
501 Knihy, asopisy, DVD, CD
501 DHIM
501 Propaga ní materiály, nákup, vlastní vydávání
Ostatní materiál
502 Spot eba energie, dodávky tepla
511 Údržba, opravy
512 Cestovné
518 Ostatní služby (telekomunikace, internet, nájemné, služby pošt,
pronájmy prostor …)
518 Vydávání m sí níku Radnice

605 285
119 345
638 070
345 258
65 515
4 487
1 517 696
524 847

521
524
525
527
528

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojišt ní
Ostatní sociální náklady
P íd l do FKSP
Nemocenské placené organizací
Ostatní náklady (pojistné, odpisy majetku…)
Celkem

3 885 375
1 259 285
15 556
36 980
34 697
123 347
9 175 743

Výnosy
602 Tržby
644 Úroky
648 Zú tování fond
691 Dotace a granty
Celkem

942 705
3 536
210 000
8 020 000
9 176 241

Hospodá ský výsledek

498

kujeme firmám, drobným podnikatel m i jednotlivc m za finan ní pomoc p i po ádání akcí pro d ti:
CB Computers, Elektro Viola, Geomapa Rakovník, Rakochmel Kolešovice, Optika U Hrušky, Libuše Vyšohlídová, Daniel Hasal, MUDr. Jana
Císa ová, Josef Kýna
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2011 KN HOVNA
INFORMACE
INTELIGENCE
ILUSTRACE
Informace je sd litelný poznatek, který má smysl a snižuje nejistotu. Informace lze získat nap íklad v informa ním centru, jehož pracovníci mají
jejich poskytování p ímo v náplni práce. Po et návšt vník informa ního centra každoro
stoupá. Místní obyvatelé, turisté i návšt vníci
vyhledávají ve m st místo, kde je možné k ústní informaci získat i tišt ný materiál a hlavn vlídné slovo.
leden únor
Návšt vnost

1245

b ezen duben kv ten

1266 1803

1568

2186

erven
2466

ervenec srpen zá í
3908

2756

íjen

listopad prosinec Celkem 2011

2507 1820 1919

1608

25052

Inteligence je rozumová schopnost ešit nov vzniklé nebo obtížné situace, schopnost pou it se ze zkušeností, schopnost p izp sobit se,
schopnost správného ur ení podstatných souvislostí a vztah , pomocí nichž ešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích.
Inteligence je vrozená, nem žeme tedy její míru ovlivnit, ale m žeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a procvi ováním modelových situací.
K rozvoji inteligence se p ímo nabízí etba a vst ebávání informací z nejr zn jších tišt ných zdroj , ale také samoz ejm získávání informací
prost ednictvím nejmodern jších technologií.
stská knihovna Rakovník chce být nápomocna všem zájemc m o rozvoj své vlastní inteligence, všem, kdo se snaží neustále vzd lávat sami
sebe, nebo i t m, kdo vzd lávají ostatní. Vhodných materiál máme v prostorách p oven opravdu hodn , sta í jen zajít a vybrat si.

K rozší ení znalostí o m st a jeho okolí knihovna vydala dva tituly:
Procházky po Rakovníku VI.
Rakovnické pam ti 19. století. Zápisky Františka Hovorky. Kronika Ferdinanda Malce

Inteligentní lov k získává informace z mnoha zdroj a jedním z nich jsou i knihy a asopisy. Jestliže se jedná o loví ka malého, je nutné ke
všem písmenkovým informacím p adit i informace kreslené, tedy ilustrace.
Knihovna se v minulém roce podílela na propagaci m sta vydáním n kolika informa ních leták .
Na innost knihovny jsou zam eny dv brožury, jedna z pohledu historie a druhá nabízí tení o knihovn sou asné.
Knihovna podpo ila také vydání knihy o historii Rakovníka, ve spolupráci se Státním okresním archivem v Rakovníku.
Pro d ti i dosp lé vydala knihovna pohádky s krásnými ilustracemi.

Stru ný p ehled d jin rakovnické ve ejné knihovny
Být, nebo nebýt tená em
Pohádky z roztržené kapsy

2011 KNI

HOVNA
HOBBY
HRA

Ur it v tšina lidí má n jaký specifický obor nebo téma, které ho zajímá více než ostatní. Máme své koní ky, hobby, kterým v nujeme as.
kdo se rád v nuje sbírání známek, sirek nebo jiných p edm , jiní lidé rádi zvelebují své obydlí, kutí nebo pracují na zahrádce, nadšenci aut a
motorek se v nují motor m a jízdám, další skupina lidí v ela í, atd. No a jsou lidé, kte í zkrátka rádi tou. V knihách hledají odpov di na mnohé
otázky, vzd lávají se, nebo se jen tak pono í do p íb
a prožívají životy jejich hrdin . Je mnoho lidí, kte í mají knihy ve svých domácnostech
jako vzácné artefakty a moc si jich považují. Ano, i etba a innosti okolo knih jsou považovány za hobby.
Do knihovny se chodí samoz ejm p ovat knihy, noviny a asopisy, lze si zde p it i CD i DVD. Takovouto p edstavu má o innosti
knihovny v tšina lidí. Nenechte se ale mýlit. Do prostor knihovny si dnes chodí d ti také hrát a dosp lí komunikovat, do knihovny p icházejí lidé
na p ednášky, aby se dozv li zajímavé skute nosti. P icházejí milovníci hudby a divadla na koncerty i p edstavení, které knihovna po ádá a
kde se také „hraje“. Mnoho akcí v p ípad naší knihovny by se dalo nazvat hrou, hrou pro d ti, ale i zábavou pro dosp lé.
Nem li bychom se dnes dívat na knihovnu jako na p ovnu knih, m li bychom ji brát jako komunitní centrum m sta, jako místo pro vzd lávání
i odpo inek, ale hlavn by knihovna m la být místem pohody. A tento poslední p ívlastek se moc snažíme v Rakovníku dodržovat.
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OVNA

OTEVÍRACÍ DOBA
ORGANIZACE
OKRES
Otevírací doba v jednotlivých odd leních knihovny je p izp sobena hlavn zájmu návšt vník a tená .
V polovin roku jsme zkrátili otevírací dobu v odd lení audio p ovna. K tomuto rozhodnutí jsme dosp li po d kladném porovnání výsledk
ovny v minulých letech. V dob , kdy se jednotlivé filmové a hudební tituly ší í prost ednictvím internetu rychlostí p ímo závratnou, dochází
do naší p ovny stálí uživatelé, a t m naprosto vyhovuje nová asová nabídka služeb tohoto odd lení.
Otevírací hodiny, které byly ušet eny v audio p ovn , okamžit p ešly do odd lení pro d ti. Tady byla otevírací doba prodloužena ke
spokojenosti malých návšt vník , ale hlavn ji oce ují zam stnaní rodi e.

Knihovna, jako jedna z p ísp vkových organizací ve m st , rozvíjí a rozši uje spolupráci nejen s dalšími p ísp vkovými organizacemi, ale také
s organizacemi, které mají jiného z izovatele, i s organizacemi zabývajícími se volno asovými aktivitami. Vážíme si také spolupráce s místními
podniky a soukromými subjekty.
Vážíme si vst ícné a milé spolupráce a d kujeme za ni školám:
1. MŠ Rakovník, MŠ Klicperova, MŠ Pr žná, MŠ Šamotka, MŠ V Lukách, MŠ V Parku, MŠ Vinohrady, Základní škola a mate ská škola
speciální Rakovník, 1. ZŠ, 2. ZŠ Rakovník, 3. ZŠ Rakovník, Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, Masarykova obchodní akademie
Rakovník.
kujeme za spolupráci partner m a organizacím:
Domov Rá ek, Státní okresní archiv Rakovník, Kulturní centrum Rakovník, Muzeum T. G. M. Rakovník, Rabasova galerie, D m d tí a mládeže
Rakovník, Divadelní spolek Tyl, Rakovnicko o.p.s., Svazek m st a obcí Rakovnicka, Grafické studio Lokšaprepress, Tiskárna Tu ek.

kujeme za materiální pomoc: Peka ství Špá a, Vinotéka Ve Vysoké, Potraviny U Lutovských. D kujeme kade nici Šárce Vl kové za její
šikovné ruce, které obohatily charitativní aukci o krásné ú esy pracovnic knihovny.
Rakovnická knihovna má ve své náplni spolupráci s knihovnami, které p sobí v dalších m stech, m stysech a obcích v celém regionu. S ú ady,
které zastupují knihovny, má naše knihovna podepsané smlouvy o spolupráci. V roce 2011 smlouvu podepsalo 25 obcí. Finan ní ástka, za
kterou byly pro obce zakoupeny knihy, inila 83 949 K . Tato finan ní ástka je výsledným sou tem pen z, které obce vy lenily z rozpo tu na
nákup dokument pro svoji ve ejnou knihovnu. V n kterých obcích je tato ástka fixní, jinde se propo ítává podle pen z na knihy pro jednotlivé
obyvatele.
Knihovna Rakovník pomáhá obecním knihovnám s výb rem titul a jejich nákupem. Slevy na knihy a rabaty máme za léta spolupráce a za v tší
odb r titul opravdu výhodné. Jen pro zajímavost: knihy do knihoven v regionu byly zakoupeny za ástku 83 948 K , celková ástka bez výhod a
slev pro knihovnu by inila 125 980 K . Rozdíl v cen je 42 032 K .
Za ástku 83 948 K bylo zakoupeno 586 nových titul a ty byly podle požadavk rozd leny do knihoven regionu.
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VNA

VÝRO Í
VÝSTAVY
Výro í je kalendá ní datum n jaké významné historické události nebo události, která je d ležitá pro ur itou osobu, národ nebo t eba instituci.
Pokaždé v tento den se na událost vzpomíná a n jakým zp sobem se p ipomíná. Nejv tší událostí roku 2011pro nás bylo 170. výro í založení
knihovny.
esn na den, 28. února, se v dosp lém odd lení sešli zástupci m sta, knihovníci a ve ejnost, aby si spole
p ipomn li den, kdy se za ala
v Rakovníku psát historie ve ejné knihovny. Tento den zástupci knihovny p evzali vzácný dar od akademického socha e Miroslava Pangráce,
bustu spisovatele Karla apka. Busta byla vystavena a p edstavena ve ejnosti po dobu dvou m síc . Dnes je vzhledem k citlivosti materiálu a
nedostatku prostoru uložena v depozitá i a eká na vhodné umíst ní.
Velkou slavností byl také 10. ro ník akce Hurá na prázdniny, kterou knihovna po ádá v letním kin . Každoro ní setkání knihovny s d tmi pat í
mezi nejp íjemn jší okamžiky roku. A to kulaté setkání bylo milé, hravé a veselé, zkrátka d tsky narozeninové.

Výstavy na po est knihovny byly v roce hned dv . První s názvem „Rakovnická knihovna v dokumentech“ uspo ádal ve svých prostorách Státní
okresní archiv v Rakovníku, knihovna byla partnerem výstavy. Druhá výstava, kterou knihovna sama po ádala, nesla název „V rámci možností“.
Expozice zachytila stru nou historii knihovny, její sou asnost i nepatrný náhled do budoucnosti. Sou ástí výstavy byly specifické
velkoformátové fotografie vytvo ené propojením historických záb , promítaných zp tnou projekcí na plátno, a reálných postav sou asných
tená . Originálním nápadem vznikly úžasné záb ry, které propojily historii knihovny se sou asností.
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NA

NÁVŠT VY
NOVINKY

Návšt vnost knihovny je jedním z nejd ležit jších statistických údaj . K emu by byly regály plné knih, kdyby si je lidé nechodili vybírat a
nep ovali si je dom . Bylo by zbyte né provozovat informa ní centrum, kdyby jeho informace nikdo nevyužíval. Pro by knihovna po ádala
akce, na které by nechodili diváci a k emu by byly webové stránky, kdyby je neotevírali virtuální návšt vníci? Údaje o návšt vnosti tedy
sledujeme velice bedliv a z výsledných ísel vycházíme p i plánování aktivit na další rok, p i nákupu dokument i aktualizaci webu.
V informa ním centru máme dokonce nainstalován program na po ítání návšt vník , který si vyžádal Czech Tourism, jako garant kvality
poskytovaných služeb v informa ních centrech po celé republice.

V následujících ádcích najdete informace, které se týkají návšt vnosti, s návšt vou knihovny p ímo souvisí nebo se jí dotýkají.
tená i
Registrovaní tená i:

3018
dosp lí tená i (od 15 let)
tená i do 15 let:
uživatelé audio p ovny:

2214
665
139

Výp

ky

Celkem výp

ky:

148 531
nau ná literatura:
32 837
beletrie:
68 744
nau ná d tská:
3 369
beletrie d tská:
14 717
periodika:
23 005
zvukové (CD):
836
zvukov obrazové (DVD):
4 769
jiné (samostatné zvukové i zvukov obrazové p ílohy periodik): 254

Meziknihovní výp ní služba (MVS)
Spolupráce mezi knihovnami. Zap ení titul z jiných knihoven, pokud knihovna nemá ve svém fondu.
Požadavky z jiných knihoven:
Požadavky zaslané jiným knihovnám:

741
320

kladn vy ízeno:
kladn vy ízeno

741
313

Návšt vy
Po et návšt v tená v p ovnách knihovny:
Pr
rná denní návšt vnost v p ovních odd leních*:

48 497
192

Po et návšt vník informa ního centra:
Pr
rná denní návšt vnost informa ního centra*:

25 052
99

*pr

rná ísla jsou po ítána na pracovní dny roku 2011, tj. 253

Akce knihovny
Po et po ádaných akcí v roce:
Akce po ádané pro školy:
Akce po ádané pro ve ejnost:

136
99
37

Po et návšt vník akcí po ádaných knihovnou:
Pr
rná návšt vnost na jedné akci (ve ejnost + školy):

15 166
112

Webové stránky
Po et návšt v webových stránek:
50 390
(využití informací knihovny pro ve ejnost, pozvánky na akce knihovny, asto vyhledávané stránky informa ního centra,
on-line katalogu a informace o p ír stcích do fondu knihovny)
Pr
rná denní návšt vnost webových stránek*:
138
*pr

rná ísla jsou po ítána všechny dny roku 2011, tj. 365

Celkem návšt vnost:
Celkový denní pr

139 105
r návšt v knihovny, jejích akcí a projevený zájem o knihovnu prost ednictvím webových stránek:

541

Novinkou knihovny v roce 2011 bylo zprovozn ní samostatných webových stránek informa ního centra. Dosud byly informace tohoto odd lení
skryty pod hlavi kou knihovny. Po zkušenostech vlastních i zjišt ných v jiných m stech jsme odd lili informa ní centrum od knihovny a spustili
jeho samostatnou prezentaci na internetu. A ur it to bylo dobré rozhodnutí. Návšt vnost stránek „í ka“ byla nad o ekávání vysoká. Od dubna,
kdy byly stránky spušt ny, na nich informace vyhledalo 16 467 návšt vník . Nejvíce návšt v zaznamenal ervenec (3253), potom erven (2702)
a srpen (2531).

2011 KNIHOVN
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AKCE
AKTIVITY
AKTUALITY
Akce roku 2011 nebyly zam eny pouze na výro í knihovny. Mezi zajímavé aktivity pat il rozhodn program tradi ního Léta s knihovnou, kde
se p edstavily divadelní soubory, výtvarníci i sportovci. K tradi ním akcím pat í setkání knihovny a rakovnických škol v letním kin na akci
Hurá na prázdniny. Prv áci jsou mezi velké tená e p ijímáni každoro
v ervnu p i Pasování prv ák . K velké celostátní akci Noc
s Andersenem se knihovna p idává už sedm let. Adventní atmosféru m sta podporuje knihovna po ádáním emeslného trhu Pohoda V Brance. A
jedna adventní sobota pat í každoro
koncertu Hradní Duo v knihovn .
Mezi nejv tší netradi ní akce roku 2011 po ádaných knihovnou pat ily ur it koncerty Kašpárek v rohlíku a Slavné francouzské páry. Mezi
zda ilé akce lze po ítat také koncert písni ká e Ji ího D de ka, setkání s výtvarníkem Adolfem Dudkem a výtvarnou dílnu Lenky Procházkové.
Mnoho návšt vník zavítalo na divadelní p edstavení Teátru Víti Mar íka a souboru Buchty a loutky. ednášky o Rakovníku a jeho okolí
ilákají návšt vníky vždycky. Velice mile nás v knihovn p ekvapil zájem o literární sout ž Jím, abych žil, tu, abych v l, které se zú astnili
žáci základních škol a studenti škol st edních.
Aktivity knihovny jsou velmi pestré. Knihovna se nezdráhá zú astnit se projekt kulturních ani sportovních. O tom sv í fakt, že je jedním
z hlavních po adatel Rakovnického cyklování, jehož 3. ro ník prob hl v ervenci.
Aktivn knihovna spolupracuje s Domovem Rá ek. Na konci roku jsme uspo ádali v kulturním centru charitativní aukci malovaných rám
s názvem V rámci možností. Výt žek z této akce, celkem 61 600 K , šel práv na konto Domova Rá ek, který ástku použije na vým nu oken.
Aktualitou roku 2011 bylo rozhodn výro í knihovny a vše, co s ním souviselo. Velkou událostí roku byla p edevším setkání s ve ejností na
mnoha akcích, které knihovna po ádala nebo spolupo ádala.

Vážení p átelé,
vy, kte í jste do etli zprávu o innosti knihovny až do tohoto místa, máte o její aktivity z ejm opravdový zájem a zasloužíte si asi víc než
pod kování za výdrž u tení t chto text . Le pravda je taková, že krom toho pod kování se vám dalšího nedostane. Takže: d kuji všem, kdo se
zajímají o knihovnu, d kuji všem, kdo ji navšt vují, d kuji t m, kte í si p ují knihy a také t m z vás, kdo knihy tete. D kuji každému, kdo si
ud lal chvilku asu a zavítal na jednu i více akcí po ádaných knihovnou. D kuji pracovník m knihovny a knihovnickým kamarád m a
átel m.
Bez finan ní podpory, trp livosti, pochopení, lidské solidarity, nadšení, spolupráce a spole ného úsilí o propagaci etby by nebylo okolo
rakovnické knihovny tolik pohody. Pracovníci knihovny se snaží ze všech sil vše dobré, co erpají z výše jmenovaného, p edávat dál svým
návšt vník m, a v íme, že je to na ve ejnosti poznat.
Do roku 2012 jsme si v novoro ním p ání dali za cíl odd lovat podstatné v ci od nepodstatných, zabývat se d ležitým a neztrácet as
malichernostmi. Rozhodn se naše p ání netýká jenom knihovny, ale každého lov ka. Pokusme se nad tím zamyslet a na konci p íštího roku
uvidíme, jestli se nám p edsevzetí poda ilo dodržovat.
Milena K ikavová

