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KOŘENY

Chodíme okolo nich denně a třeba je bez pohledu míjíme, ale rozhodně je vnímáme.
V určitých ročních obdobích se dokážeme kochat barvami, kterými na sebe upozorňují,
jakoby nám připomínaly svoji důležitost a nutí nás k zastavení se a zamyšlení. Ano, mluvím o stromech, o jejich důležitosti, kterou si možná neuvědomujeme v míře, jakou by
si zasloužily.
Co může znamenat pouhé slovo strom?
Strom jako růstová forma vyšší rostliny * strom života jako grafické znázornění rodinných
vztahů * strom (datová struktura) – stromová hierarchie, pojem z oblasti informatiky *
strom (graf) – pojem z teorie grafů * strom poznání – biblický termín * Strom (404 m) –
vrchol v brněnských Soběšicích * vánoční strom – vánoční tradice a ozdoba.
A kolik přísloví se ke stromu váže?
Jaký strom, také ovoce * Jeden strom nečiní háj * Kam strom ohýbáš, tam roste * Mladistvý stromek bývá hebký * Kdo sází stromy, prodlužuje si život * Nepadne jablko daleko od stromu * Strom neodepře stín ani tomu, kdo jej přišel porazit * Strom oblečený
v pěkném listí nerodí vždy sladké ovoce * Tam, kde je vítr, jsou stromy.
Strom je růstová forma vyšších rostlin. Nadzemní část stromu se skládá ze zdřevnatělé
nevětvené spodní části – kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve. Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna. Různý způsob větvení
dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím,
ve kterém strom roste, zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu.
Všechny uvedené informace, načerpané z různých zdrojů, mě přivedly k tématu této brožury.
Pro důležitost a podstatu stromu jsem si ho vybrala jako téma Výroční zprávy knihovny
za rok 2017. Rozdělila jsem strom na jeho části, a ty jsem se pokusila přirovnat ke konkrétní činnosti knihovny.
Vážení přátelé, nahlédněte na pár stránek, které vypovídají o činnosti jedné rakovnické příspěvkové organizace. Netroufáme si její důležitost přirovnat k samotnému stromu, nicméně
někteří z nás ji v našem městě za relativně důležitou a podstatnou instituci považujeme.

Kořeny jsou pro každý strom základem. Kořeny jsou počátek života stromu, ale i zásadní
část po jeho celý život. Kořeny, v přeneseném slova smyslu, má každá lidská bytost a dokonce i každá organizace. Kde má své kořeny naše knihovna?
O dlouhé historii rakovnické knihovny se nejvíce hovoří především při jejím výročí. Nicméně není na škodu si občas minulost, její začátky, zajímavé knihovnické osobnosti a cestování knihovny po městě Rakovník připomenout. Rokem založení, ale určitě i častým
stěhováním, je totiž naše knihovna republikovou rekordmankou.
Dne 28. února 1841 byla knihovna v Rakovníku slavnostně otevřena jako jedna z prvních
knihoven v Čechách. Největší podíl na jejím vzniku měl malíř pokojů František Hovorka
a lékař Matěj Dobromír Štembera, který se také stal jejím prvním ředitelem. Knihovna
byla umístěna v budově starého děkanství a ve funkci knihovníka působil kaplan Jerman.
Prvních šedesát čtenářů platilo měsíční fixní poplatek, mohlo si půjčovat zábavnou a naučnou literaturu každou neděli odpoledne. Knihy se nakupovaly hlavně v Praze za přispění
tamních vlastenců. To jsou tedy úplné počátky knihovny v Rakovníku.
Po dobu své existence se knihovna třináctkrát stěhovala po domech v centru města, po
nejdelší dobu našla sídlo na náměstí v domě čp. 165 (u Němečků). Tady byla od roku 1951
až do roku 1991, kdy se dospělé oddělení přestěhovalo do budovy Na Sekyře a ostatní
oddělení a vedení knihovny do zrekonstruovaného domu na Husově náměstí. S malými
změnami, různými přesuny a založení nových oddělení je stav stejný až do současnosti.
V roce 2012 se knihovna rozšířila o další budovu, roubený dům Lechnýřovnu.
Tak toto jsou kořeny, na kterých staví svoji činnost rakovnická knihovna.

KMEN
Základní částí každého stromu je pochopitelně kmen, a jedním důležitým základem každé
organizace jsou její stálí pracovníci, kteří jsou proto často nazýváni „kmenovými zaměstnanci“. V naší knihovně jsou jednak stálí pracovníci, ale nepostradatelní jsou i lidé pracující na dohody, externí pracovníci, brigádníci a ochotní dobrovolní pomocníci.
V roce 2017 pracovalo v knihovně 20 stálých zaměstnanců: 1 ředitelka, 1 pokladní, 1 pracovník IT, 2 referenti informačního centra, 2 průvodci v roubence, 11 knihovníků (2 pracovnice dětského oddělení a pobočky na škole, 9 kolegyň v půjčovně pro dospělé čtenáře
a audiopůjčovně, k tomuto počtu patří i speciální katalogizátorky a pracovnice spolupracující s obecními knihovnami), 2 uklízečky. Další dva pracovníci roubenky jsou zaměstnáni na dohodu, ale jsou vlastně úplně „naši“.
To, že jsou pracovníci rozděleni do takovýchto pozic, neznamená, že jsou na svých místech přikováni. Všichni pracovníci jsou schopní zastoupit své kolegy na různých pozicích.
Kmenem je pro knihovnu také zřizovatel, který rozhoduje o jejím rozpočtu a tím pádem
i o celé její činnosti.
Zřizovatelem knihovny je Město Rakovník. V roce 2017 schválilo zastupitelstvo města pro
knihovnu rozpočet v částce 9 030 000 Kč.
A kmenem jsou pro naši knihovnu i všichni její čtenáři a návštěvníci.

KŮRA
Součástí každého kmene je kůra, která samotný kmen ochraňuje. Kůrou je pro knihovnu mnoho aspektů.
Knihy, dokumenty, ale i knihovníky ochraňují střechy domů, ve
kterých jsou umístěna jednotlivá oddělení. Ty střechy má rakovnická knihovna hned tři (na Husově náměstí, v roubence a v pronajatých prostorech Na Sekyře).
Činnost knihovny ovlivňují samozřejmě také prostory, vybavení,
technika a používané programy.
Co se prostor týče, tak jsme se v roce 2017 zaměřili na dětské
oddělení. V březnu jsme vybavili tuto důležitou součást knihovny novým výpůjčním pultem a trochu jsme změnili dispozici
nábytku. Dvě barevné sedací soupravy, nové regály a barevné
rámy na stěnách rozsvítily toto oddělení, společně s novými barevnými rozřaďovači v regálech s knihami, k radosti návštěvníků
i pracovníků.
V domě na Husově náměstí jsme vyměnili staré dveře na terasu a na balkon, a také dvě stará okna za nová dřevěná, těsnící
s možností větrání.
Technika je v knihovně neustále obměňována, v závislosti na své
funkčnosti a efektivnosti. V roce 2017 byly plánovaně, ve dvou
případech i vlivem poničení bouřkou neplánovaně, obměněny
počítače, tiskárny a UPS.
Co se týká programového vybavení, tak v říjnu roku 2017 nastal pro knihovnu velký zlom. Díky dotaci Ministerstva kultury
ČR, kterou naše knihovna získala, jsme pořídili moderní knihovnický program. A se super programem přišla i spousta novinek
a změn. Program dokáže mnoho a má neuvěřitelné možnosti,
nejrůznější výstupy, ale propracovat se ke všem vymoženostem
chce dlouhou dobu zkoumání a zkoušení. Velkou změnu s novým
programem zažívají s pracovníky knihovny i její uživatelé, neboť
s knihovnou se dá dnes už spolupracovat v klidu z domova. Mladí
čtenáři jsou z posunu knihovny většinou nadšeni, u starších generací se bude změna ještě nějaký čas vstřebávat.

VĚTVE,
VĚTVENÍ,
KORUNA STROMU
Větve, od pevných letitých až po dravé, ale křehké mladé větvičky, svědčí o síle konkrétního stromu. Z pohledu knihovny můžeme větve přirovnat k její základní činnosti, k jejím
pestrým aktivitám, ale také k počátečnímu plánování a ke koncovým číslům ze statistiky.
Činnost knihovny byla v roce 2017 pestrá a mnohosměrná. Z oblasti kulturní, vzdělávací,
informační jsme se dostali s knihovnou až k oblasti vydavatelské, divadelní, výstavnické,
turistické i sportovní. Za sportovně kulturní akci jsme dokonce získali titul Sportovní počin
v anketě Sportovec regionu 2017, kterou vyhlašuje každoročně týdeník Raport.
Pomyslně přirovnáváme korunu stromu v knihovně ke statistickým výsledkům.

Městská knihovna v číslech roku 2017
Počet registrovaných čtenářů:

2452

Počet návštěv čtenářů v půjčovnách knihovny:
• Průměrná denní návštěvnost v půjčovních odděleních*:

39 526
158

Počet návštěvníků informačního centra:
• Průměrná denní návštěvnost informačního centra*:

35 538
142

Počet návštěvníků roubenky:
• Průměrná denní návštěvnost roubenky*
Počet pořádaných akcí v roce:
Akce pořádané pro školy:
Vzdělávací akce pro specifické skupiny:
Akce pořádané pro veřejnost:
Počet návštěvníků akcí pořádaných knihovnou: 17 544
• Průměrná návštěvnost akcí (veřejnost + školy):

4 713
19
270
124
59
87
70

Počet návštěv webových stránek:
96 160
(využití informací knihovny pro veřejnost, pozvánky na akce knihovny, často vyhledávané
stránky informačního centra, on-line katalogu a informace o přírůstcích do fondu knihovny)
• Průměrná denní návštěvnost webových stránek*:

385

* průměrná čísla jsou počítána na pracovní dny roku 2017, tj. 250

Celkem návštěvnost:
Celkový denní průměr návštěv knihovny, jejích akcí
a projevený zájem o knihovnu prostřednictvím webových stránek:

193 481
774

PUPENY
Pupeny pro nás znamenají nápady, změny, novinky a vývoj. Vedle nového knihovního
programu, o kterém už byla zmínka, bylo zásadní novinkou otevření pobočky dětského
oddělení na 3. ZŠ Rakovník. Pobočku jsme plánovali delší dobu, ale až v říjnu roku 2017
se nám podařilo vše uskutečnit díky spolupráci s vedením a učiteli na škole. Důvodem
k tomuto kroku byl fakt, že škola je hodně vzdálena od dětského oddělení a její žáci se
v půjčovních hodinách poměrně složitě dostávali ke svým oblíbeným knihám.
V roce 2017 se knihovna ve spolupráci s muzeem zaměřila na důležité téma „Židé na Rakovnicku“. Roman Hartl se podílel na přípravě originální výstavy v galerii Samson a při
mnoha komentovaných procházkách městem předával své znalosti žákům, studentům
i veřejnosti. Vše ve spolupráci s rakovnickým muzeem.
Novinkou je pro knihovnu i každá nová výstava v prostorách roubenky, stejně jako je nová a obohacující každá návštěva a předčítání v Domě s pečovatelskou službou.
Zdrojem informací je pro pracovníky informačního centra setkávání na odborných seminářích i na společných poradách s kolegy ze sousedních „íček“ nebo na veletrzích cestovního ruchu.
Informace a novinky čerpají všichni pracovníci na nejrůznějších seminářích, školeních, kurzech a přednáškách, kterých se pravidelně zúčastňují.
Všichni pracovníci knihovny se zúčastnili celodenního semináře Židovská Praha, který byl
doplněn velice zajímavou prohlídkou pražských židovských památek.

LISTY
Rozevírající se, jemně zelené listy jsou v pojetí knihovny symbolem spolupráce, za kterou
jsme v každodenní činnosti velice vděčni. Vděčni jsme za spolupráci se školami ve městě, je fajn spolupracovat s mateřskými, základními i středními školami z celého regionu.
Jsme pyšní na úžasnou spolupráci s dalšími organizacemi ve městě. Plodná spolupráce
byla s Muzeem T. G. M. Rakovník, s Rabasovou galerií, Státním okresním archivem Rakovník, Kulturním centrem Rakovník, Domem dětí a mládeže Rakovník, Domovem Ráček,
Horolezeckým klubem Rakovník.
Děkujeme za spolupráci s úžasnými jedinci, drobnými podnikateli, firmami a podniky,
kteří knihovnu podporují.
Děkujeme za spolupráci na tištěných materiálech a jiných výmyslech knihovny firmě Lokša
PrePress, s. r. o. a Pavle Zimmermannové za pochopení a úžasné nápady.
A děkujeme zřizovateli za uznání důležitosti knihovny ve městě a za jeho finanční podporu.
Dlouhodobá je spolupráce s obcemi regionu na poli knihovnickém. I tady jsme moc rádi,
že společně s malými knihovnami v obcích řešíme profesní problémy a nadšeně si vyměňujeme názory a zkušenosti.
Knihovna je členem SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků), díky čemuž má
mnoho výhod. Jedna obrovská je v informovanosti o všem, co se v knihovnictví děje a ve
vzdělávání pracovníků knihoven. A toho si také moc ceníme.
V roce 2017 se nám podařilo získat dotace, díky nimž jsme mohli nabídku knihovny zpestřit ještě více. Dotace jsme získali z Ministerstva kultury ČR, z projektu VISK3 (229 000 Kč)
na knihovní program TRITIUS, z Krajského úřadu Středočeského kraje z Programu Podpora kultury (70 000 Kč) na projekt Léto s knihovnou, z Ministerstva kultury ČR (6 000 Kč)
z projektu Česká knihovna, v tomto případě na nákup knih českých autorů.
Listy jsou pro nás i symbolem jednotlivých dílů, které dohromady tvoří celý rozpočet. A jak
jsme tyto částečky poskládali ve výsledný celek v roce 2017?

Výnosy
602
648
649
662
672
672
672

Tržby
Dar
Převod z RF
Úroky
Dotace
Účelová dotace Cyklování
Účelové dotace MK, KÚ

Výnosy celkem

1 015 760
20 000
211 649
309
9 030 000
250 000
108 000
10 635 718

Náklady
501
501
502
511
512
513
518
518350
518

Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu Cyklování
Spotřeba vody, energie, dodávky tepla, ostatní energie
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Náklady „Radnice“
Služby Cyklování

1 456 179
141 585
360 445
42 549
9 487
5 872
1 297 335
425 488
120 547

521300

Mzdové náklady

4 814 997

521900
521
524
525
527
549
551
558

Nemocenské dávky
Osobní náklady celkem
Sociální a zdravotní pojištění
Pojistné z mezd
Příděl do FKSP
Ostatní náklady
Odpisy majetku
Náklady na DDHM

12 696
4 827 693
1 587 765
19 621
87 386
18 361
64 475
170 182

Náklady celkem

Hospodářský výsledek

10 634 970

748

KVĚTY
Než se z pupenu rozvine květ, je poměrně dlouhý čas, a stejně tak vnímáme i rozvoj
našich oddělení. V současné době a za stávajících podmínek jsou jednotlivá oddělení
knihovny hezky rozkvetlá, jsou otevřená svým pravidelným návštěvníkům, ale poměrně
často i široké veřejnosti.

Rozvíjející se květy stromů jsou pro nás také symbolem pozvánek na akce knihovny, jsou
nadějí na setkávání se s jejich návštěvníky a vzájemné komunikace. Akce máme pravidelné, už tradiční, ale i jednorázové, akce přizpůsobené konkrétním událostem, výročím
nebo i požadavkům veřejnosti. Pozvánek a plakátů jsme vydali plno v souvislosti s mnoha akcemi, znovu připomínáme číslo ze statistiky.

Knihovna uspořádala v roce 2017 celkem 270 akcí.

K zásadní akci uplynulého roku patřil, vedle projektu
Židé na Rakovnicku, také další zajímavý projekt –
Literární toulky regionem (výstava, přednášky)

V roce 2017 jsme v roubence uspořádali šest
nádherných výstav s nejrůznější tematikou.

PLODY
Je znásobená radost pozorovat kterýkoliv strom, jehož plody se vyvíjí a rostou. Plody, od
svých nepatrných zárodků až po jejich sklizeň či opadání, jsou pro nás téma další části zprávy o činnosti. A přímo se nabízí přirovnání plodů (pro mnoho lidí samozřejmostí,
přesto ale zázraků) k akcím, které knihovna pořádá.
Mnoho akcí bylo v roce 2017 úspěšných, dokonce byly i akce nadstandardní, jiné průměrné a jen o několika je možné napsat, že se až tak nevydařily. Stejně jako je pro strom
důležité počasí a podmínky k růstu, tak i my musíme zohledňovat mnoho vnějších faktorů při pořádání konkrétní akce. Akcí, které ve městě pořádá spousta dalších organizací
je opravdu hodně, musíme sledovat termíny akcí, které by se mohly potkat právě s tou
naší. A někdy přes veškerou snahu se to nepovede stoprocentně ohlídat. U pořadů, které
se konají venku, je pro nás také důležitým faktorem počasí. Možná si ani lidé nedovedou
představit, kolik netrpělivosti nás stojí sledování předpovědi při dlouho plánované akci.
Opravdu můžeme napsat, že společně s návštěvami čtenářů a splnění jejich požadavků,
jsou pořádané akce plody naší knihovny. Pomyslnými plody jsou pro naši činnost také
tištěné materiály, které během roku vydáváme.

ZÁVĚR
Na samém konci Zprávy o činnosti bych znovu připomněla důležitost stromu a jeho význam. Stromy mají díky své dlouhověkosti a velikosti odedávna význam jako duchovní
symboly, kulturní památky i jako orientační body. Odedávna se stromy vysazují podél
významných stezek a na rozcestích. Stromy okolo rybníků pomáhají zpevňovat svými kořeny jejich hráze. Výsadby stromů se často využívají k pohledovému oddělení různých
částí krajiny, a také se podílejí na omezení hluku a vytváření klidových částí na pozemcích rušných měst.
Všechny výše uvedené vlastnosti stromu bychom si přáli přiřadit i k rakovnické knihovně.
Dlouhověká už naše knihovna je. O tom, že byla ve své historii spojena s náboženstvím,
se dozvíme při pečlivém čtení jejích počátků. S kulturní památkou se asi budeme muset
rozloučit, na tento post si naděje neděláme. Knihovna jako orientační bod, který bude
užitečný pro obyvatele města i pro turisty, stejně jako spojení knihovna - významná organizace, to by se nám opravdu moc líbilo. Knihovna jako pevné těleso, které má důležitou
funkci v historii, současnosti a doufáme, že i v budoucnosti města Rakovníka, v to pevně
věříme. Pohledově je určitě zajímavý dům na Husově náměstí, a rozhodně ojedinělá je ve
městě roubenka Lechnýřovna. O ambicích, že by knihovna měla sloužit jako klidová zóna
v rušné rychlé současnosti, mluvíme velice často a věříme, že to tak i veřejnost vnímá.
Vážení čtenáři, pokud jste se dostali se čtením až na tuto stranu, tak vás asi knihovna
v našem městě trochu nebo i více zajímá. My si vašeho zájmu opravdu vážíme a budeme šťastni, pokud nám vaše přízeň zůstane i nadále nakloněna.
Vedle informací o knihovně jsme vám naší zprávou chtěli připomenout, že všude kolem
nás se něco děje. Něco se rodí, roste, vyvíjí se, ale také něco stagnuje, zaniká či umírá.
Jednou je to samozřejmý přirozený vývoj, ale mnohdy se může jednat o nelogické unáhlené rozhodnutí. A je jedno, zda jde o pokácení jednoho stromu, zbourání budovy nebo
omezení práv lidí. Dívejme se kolem sebe a hledejme vždy to podstatné. Nezabývejme
se malichernostmi, na ty není v životě opravdu čas.
Milena Křikavová

Podstatné je často skryté.
To hlavní oči nevidí.
Hledejme v životě i v lidech to důležité.
Vnímejme svět kolem sebe,
přemýšlejme o minulosti
a dívejme se lidem do očí.
Tam všude se dá najít mnoho zajímavého.

ČTĚME.

Děkujeme za podporu knihovny v roce 2017.
Elektro – Viola Rakovník, s. r. o.
Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r. o.
Rakochmel, s. r. o., Kolešovice
Daniel Hasal, s. r. o.
Veronika a Josef Pekárnovi
Geomapa Rakovník
MVDr. Jiří Zajíček
MUDr. Jana Císařová
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