Zpráva o činnosti Městské knihovny Rakovník za rok 2014

Současná doba se dá charakterizovat přívlastkem rychlá. Všichni chtějí zvládnout, a mnoho věcí vyzkoušet
v krátké době. Svět se žene dopředu tempem, kterému se snažíme přizpůsobit. A možná v té rychlosti přehlédneme to podstatné.
Mnozí z nás už se nedokážou stoprocentně soustředit na jednu konkrétní věc. Jsme závislí a srostlí s mobily,
tablety a počítači, které nedokážeme vypnout už ani na setkání s přáteli. Dívám se kolem sebe a vidím, jak dva
přátelé na společném setkání u kávy či rodina na večeři, společně vůbec nekomunikují. Každý se věnuje svému mobilu, tabletu, iPodu… hraje hry, či vede „důležitější“ komunikaci na facebooku. O přestávkách v divadle
lidé vyndají telefony a řeší „podstatné“ záležitosti místo toho, aby si užili chvíli klidu a odpočívali.
Při hodnocení roku 2014 jsem si uvědomila, že knihovna se ve své loňské činnosti zaměřila právě na hledání
podstatných hodnot života. Nabízela veřejnosti odpočinek s příjemnou knihou, filmem či hudbou, půjčovala
literaturu ke vzdělávání. Zvala lidi na společná setkání, na koncerty, besedy, výstavy, divadla, trhy, na setkání
při sportu. Školní kolektivy přicházely do prostor knihovny na pozvání nebo se škola sama objednala. Při každém setkání, jedno jestli s dětmi nebo dospělými, jsme se v knihovně přesvědčili, jak jsou společné chvíle
přínosné a důležité. Na všech setkáních nebo po akcích se totiž v knihovně diskutuje a komunikuje. Pro nás
všechny je velice důležitá verbální komunikace, vyjadřování se, hledání a používání správných slov. Čeština je
krásný jazyk, který má obsáhlou zásobu slov. Dnes se často stává, že anglické výrazy vítězí nad českými slovy.
Zprávu o činnosti knihovny v roce 2014 věnujeme češtině, české abecedě a všem, kdo mají český jazyk rádi.
Milena
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A

ANDERSEN, kamarád rakovnických čtvrťáků už třináct let
ADVENTNÍ SVÍCENÍ, pohodová předvánoční atmosféra v centru města
ADVENT V ROUBENCE, výstava zase trochu jinak, po knihovnicku
AUDIT, navštívil nás, kontroloval, sepsal protokol, pokáral nás,... jedeme dál bez ztráty důvěry
B BESEDY, nepravidelná setkání v knihovně nad různými tématy se seniory i studenty
BOHEMIA CENTRALIS, milá spolupráce s městy Kladno, Beroun a Slaný
C CYKLOVÁNÍ, tradiční sportovní akce, hodně netypická pro knihovní činnost,ale dost oblíbená
Č ČÍST NÁS BAVÍ, celoroční projekt knihovny na podporu čtení
ČERTI Z PŮDY, po dvou letech se do knihovny nastěhovala čertovská parta
D DĚTI, na ně je v knihovně zaměřena velká pozornost
DOTACE, pomoc při pořádání akcí pro veřejnost
DIVADLO S KNIHOVNOU, dvě letní scény, dvorek V Brance a roubenka, nabídli letní představení pod širým nebem
E E-KNIHY, téma současnosti, v knihovně nepůjčujeme, ale na webových stránkách elektronické knihy představujeme
F FILM, na DVD stále půjčujeme v oddělení videopůjčovna
G GRÁZLOVÉ, mají na svědomí rozbitou střechu a odcizení měděných okapů, žlabů a jiného klempířského
materiálu z domu na Husově náměstí
H HURÁ NA PRÁZDNINY, tradiční akce v závěru školního roku
HRADNÍ DUO MEZI KNIHAMI, tradiční zpívání koled v dětském oddělení
CH CHUŤ DO PRÁCE, ta nám v knihovně rozhodně nechybí
I INFORMAČNÍ CENTRUM, dost zásadní prostor pro obyvatele města i jeho návštěvníky
J JARNÍ SNY, název výstavy v roubence, jež sklidila velký úspěch
K KNIHY, zásadní zdroj poučení i zábavy
KNIHOVNÍCI, bez nich by to v naší organizaci opravdu nešlo
KONTROLY, bylo jich pár, na dotace, z ministerstva, z finančního úřadu i z krajské knihovny
L LISTOVÁNÍ, projekt, který nás baví a hodně nám pomáhá v propagaci čtení
LÉTO S KNIHOVNOU, měsíce červenec a srpen jsou spjaty s knihovnou a jejími letními akcemi pro veřejnost – divadla, výstavy, výtvarné dílny, koncerty. Projekt podpořen dotací Středočeského kraje.
M MARČÍK, Víťa senior a Víťa junior, se svými divadly zavítali do Rakovníka a rozdali hodně radosti
MĚSTO V POHYBU, náročná příprava výstavy v roubence, s úžasnou návštěvností veřejnosti
METRO (noviny), každodenní dračka o nové informace z Prahy
MUZIKÁL, téma setkání v letním kině
N NOVINKY, knižní i filmové jsou vždy netrpělivě očekávané
O ODDĚLENÍ, pět oddělení s různým zaměřením tvoří jeden celek – KNIHOVNA
OLYMPIÁDA, soutěž pro čtvrťáky rakovnických škol
P PŮDA, nový prostor, který knihovna rekonstrukcí domu na náměstí získala
PŮJČOVÁNÍ, zásadní činnost knihovny
PASOVÁNÍ, každoroční ocenění práce rakovnických prvňáků v prvním roce školní docházky
POHODA V BRANCE, tradiční řemeslný jarmark na dvorku před knihovnou
POHÁDKY Z KUFRU, pravidelná čtení s dětmi na půdě roubenky
PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘÁTKY, celoroční soutěž pro čtenáře dětského oddělení. Název programu pro předškolní děti
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PC, nedoceněná pomoc pro pracovníky knihovny i její návštěvníky
R ROZBORY HOSPODAŘENÍ, čtvrtletní kontroly hospodaření od zřizovatele knihovny
S STATISTIKA, každoroční sčítání čísel, nekonečné vyplňování tabulek a nejrozmanitějších výkazů
SPONZOŘI, není jich mnoho, ale svým příspěvkem hodně pomohli knihovně při akcích pro děti. Děkujeme firmám Viola Rakovník, Rakochmel Kolešovice, Geomapa Rakovník a MUDr. Janě Císařové
STRAŠIDLA, i naše město má svá strašidla, se kterými se v knihovně seznámila spousta dětí
Š ŠANSONY, každý druhý rok pořádá knihovna setkání s Francií, tématem roku 2014 byla Edith Piaf
T TURISTIKA, každoroční naučně rekreační vycházka s poradou pro pracovníky knihovny
U UZ, rádi označujeme touto zkratkou (účelový znak) získané dotace
V VÝPŮJČKY, to je oč v půjčovnách knihovny běží. Knihy, noviny, časopisy, CD, DVD, půjčujeme rádi
VÝSTAVY, už dva roky jsou součástí práce v knihovně, v oddělení roubenka
VELETRHY, prezentace Rakovníka na veletrzích cestovního ruchu
W WEB, velký pomocník v propagaci knihovny
Z ZAČÁTEČNICE, tak by se mohlo říkat dvěma novým kolegyním, které do knihovny nastoupily
ZŘIZOVATEL, děkujeme mu za příspěvek na činnost
Ž ŽÁDOSTI, píšeme, vyplňujeme, slibujeme, počítáme, dodržujeme pravidla, vyúčtováváme
5+2 (týdeník), každý pátek fronta před informačním centrem
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PŘÍVLASTKY KNIHOVNICKÉHO ROKU 2014

BEZELSTNÝ
CHARITATIVNÍ
POHÁDKOVÝ
ORIGINÁLNÍ
KREATIVNÍ
HUMORNÝ
HRAVÝ
KNIŽNÍ
Aktuální, atraktivní, bezelstný, bezproblémový, bezprostřední, byrokratický, celotýdenní, cizojazyčný,
český, činorodý, čiperný, čtenářský,
debatní, demokratický, diskusní,
dobromyslný, dokumentární, dotační, dramatický, dynamický, efektivní, ekologický, ekonomický, emoční, fantastický, gigantický, hektický,
historický, hospodárný, hravý, humorný, charitativní, ilustrační, inspirační, inspekční, jedinečný, kamarádský, knižní, komunikativní,
krátký, kreativní, kvalitní, lákavý,
literární, materiální, maximalistický, metodický, muzikální, nadějný, nápaditý, náročný, nevyzpytatelný, obsáhlý, odlišný, ohleduplný,
olympijský, originální, pamětihodný,
perfektní, pestrobarevný, pohádkový, pohostinný, pozitivní, pracovní,
problémový, projektový, přijatelný,
přátelský, různorodý, rychlý, slavnostní, snesitelný, soutěživý, společenský, systematický, širokosáhlý, tolerantní, ucházející, úřední,
úsměvný, uspěchaný, užitečný, velkolepý, veřejný, veselý, vstřícný,
vzpomínkový, zážitkový.

6

POHLEDY NA ČINNOST KNIHOVNY
Knihovna byla otevřena v Rakovníku v roce 1841. Mnoho let působila s cílem šířit vzdělávání, po
delší době se ke vzdělávání připojila i zábava a odpočinek. V dnešní rychlé době jsou s knihovnou
spojeny všemožné aktivity a její činnost je hodně pestrá.
Na webových stránkách města si v roce 2014 každý mohl prohlédnout rozpočet města. Pod hlavičkou „rozklikací rozpočet“ v pravém sloupci jste se mohli seznámit s hospodařením města a jeho rozpočtem. Pokud
jste otevřeli oblast kultury, objevily se vám činnosti knihovnické a vedle nich číslo. Pro neinformované je to
číslo hodně vysoké, proto si dovoluji objasnit, co všechno se pod tímto číslem skrývá a že za jedním číslem
nejsou schovány pouze činnosti typicky knihovnické.
Městská knihovna Rakovník je svojí činností a aktivitami hodně nestandardní knihovnou a jestliže máme
hodnotit její činnost za rok 2014, musíme se na ní podívat z několika pohledů. Prvních šest pohledů je právě
schováno za tím vysokým číslem. Další čtyři pohledy uvádím jako bonus k těm předcházejícím.

1

První pohled rozhodně směřuje na základní činnost knihovny (standardní činnost).
Městská knihovna Rakovník poskytovala v roce 2014 veřejné knihovnické a informační služby v souladu se svou Zřizovací listinou, a jakožto
veřejná knihovna evidovaná na Ministerstvu kultury ČR (evidenční číslo 0025/2002) také v souladu s ustanoveními zákona č. 257/2001 Sb.
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Tady se jedná hlavně o činnosti v půjčovních odděleních knihovny, o kterých vypovídají čísla ze statistiky.

2
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Druhý pohled je na knihovnu ze strany vzdělávání (standardní činnost).
Velmi intenzivně se pracovníci knihovny snaží upozorňovat na důležitost
čtení, připomínat zajímavá témata ze života města, celorepubliková výročí roku a další zajímavosti z oblasti literatury a kultury. Knihovna pořádá tzv. vzdělávací lekce pro žáky všech typů škol a besedy na různá témata pro veřejnost.
I tady můžete najít zajímavé statistické údaje.
Dostáváme se k dalším pohledům, které už jsou pro knihovnu trochu
specifické.
Třetí pohled je ze strany informační a turistické (pro knihovny spíše netypická činnost).
Knihovna od roku 1998 provozuje Městské informační centrum. Logickým vývojem bylo v našem městě důležité otevřít informační centrum,
původně jako oddělení odboru školství, posléze převedeno pod správu
městské knihovny.
O důležitosti informací pro návštěvníky města i pro jeho obyvatele svědčí
opět statistické údaje o jeho návštěvnosti a využívání.
Čtvrtý pohled je na publikační a vydavatelskou činnost knihovny (typická i hodně specifická činnost).
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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
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Vstup do světa nikdy nekončící fantazie je možný prostřednictvím dětského oddělení Městské knihovny Rakovník již mnoho let. Každý rok se různými způsoby a prostředky snažíme, aby zájem dětí
o čtení knih rostl.

Typické je, že knihovna v rámci provozování informačního centra vydává propagační materiály o městě. A hodně netypické a specifické je,
že knihovna je vydavatelem informačního měsíčníku města Rakovníka.
V žádné jiné knihovně se s tímto faktem nesetkáte.

Bohužel v dnešní době, ve které hraje „prim“ převážně informační a komunikační technologie, je čím dál těžší přimět děti, aby si sedly k otevřené knížce. Přesto se nevzdáváme a za čtení „papírových“ knih bojujeme
a bojovat vždy budeme. Proto do dětského oddělení zveme kolektivy dětí z mateřských a základních škol na
různé knihovnické akce a vzdělávací lekce. Usilujeme o to, aby si naši nejmenší čtenáři díky návštěvě knihovny uvědomili důležitost čtení. Klademe jim totiž na srdce, že velkou část nově nabytých informací získáváme
právě čtením.
V roce 2014 jsme kromě celoročně nabízených informativních lekcí, připravili i jednu speciální o zvířátkách, která byla určena mateřským školám. Děti s námořníky během jedné vyučovací hodiny obepluli celý bájný svět
křížem krážem a na svých cestách se setkávali s různými zvířátky.

Pátý pohled na knihovnu je z oblasti výstavnické (výjimečná a specifická činnost).
Tento pohled samozřejmě směřuje k provozování roubenky. Měšťanský
dům byl knihovně předán do správy v roce 2012. Od tohoto roku se v něm
vystřídala spousta výstav a akcí pro veřejnost i speciální akce určené pro
školní kolektivy.

6

Šestý pohled je na knihovnu jako pořadatelku nejrůznějších akcí ve městě (nadstandardní činnost).
Jestliže chtějí knihovny zůstat v zájmu veřejnosti, musí svoji činnost přizpůsobovat jejím požadavkům. Naše knihovna už před mnoha lety nastoupila cestu ruku v ruce s trendy doby a rozšířila své aktivity do nejrůznějších směrů.
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Se zvířaty se celý rok 2014 mohly v knihovně potkávat i starší děti. Probíhala zde totiž celoroční soutěž, ve
které se představovala různá zvířata a dávala dětem zapeklité otázky. A odpovědi bylo možné najít právě
v knížkách, které na soutěžící netrpělivě čekaly v regálech. Touto soutěží jsme chtěli u dětí zvýšit stále klesající zájem o naučné knihy, na kterém je asi nejvíce vidět vliv informačních technologií. Čtenáři už nemají zájem
vyhledávat informace v knihách, raději využívají internet.

Sedmý pohled na knihovnu je zaměřen na její propagaci (měla by to
být typická činnost).
Propagace základních funkcí knihovny i jejích akcí se dnes neobejde bez
pomoci techniky. Na webových stránkách knihovny, prostřednictvím
e-mailů a sms zpráv je knihovna v neustálém kontaktu s veřejností.
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Osmý pohled je z oblasti spolupráce (typická i atypická činnost).
K typické činnosti patří spolupráce se všemi knihovnami v republice, jak
v oblasti poradenské, tak v oblasti využívání fondů jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
Do té netypické činnosti, u nás velice dobře fungující, patří spolupráce
s obecními knihovnami v regionu na základě podepsané smlouvy.
Devátý pohled – na zaměstnance knihovny
Zaměstnanci knihovny mají kvalifikované předpoklady pro svoji práci. Každoročně rozšiřují své vzdělávání na aktuálních kurzech a školeních.
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Desátý pohled je zaměřen na hospodaření knihovny.
Návrh na rozpočet knihovny je každoročně předkládán zřizovateli. Jeho
složkou jsou mzdové a provozní náklady na činnosti knihovny. A tady je
znovu nutné připomenout nezasvěceným, že některé činnosti jsou typické a jiné hodně nestandardní pro knihovny obecně. Nelze tedy srovnávat
rozpočet naší knihovny s jinými knihovnami v republice, ale ani rozpočet
naší knihovny s jinými organizacemi ve městě.
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V roce 2014 došlo k mírnému poklesu čtenářů, který je zapřičiněný již výše zmiňovaným klesajícím zájmem
o čtení. Zaznamenali jsme ale také jednu velmi pozitivní věc, a to, že do knihovny chodí s dětmi nebo pro děti
stále více rodičů a často si i oni půjčují knihy a časopisy, které jsou určeny zejména pro jejich ratolesti. Zřejmě
proto, že chtějí alespoň na chvíli zapomenout na realitu všedních dnů a navrátit se tak zpět do svých dětských
let. Moc nás těší, že knihovnu stále častěji navštěvují s dětmi i tatínkové.
Mirka, Dáda, Irča

Toto jsou různé pohledy na činnost knihovny v Rakovníku okem
jejího vedení.
Každý registrovaný čtenář, každý návštěvník jejích akcí, každý
návštěvník informačního centra
a roubenky, každý turista, čtenář
Radnice a každý jedinec, který se
s činností knihovny setkal, má určité své osobní zkušenosti a poznatky. A možná by bylo možné
přidat další pohledy na aktivity
naší knihovny, o nich napíšeme
jindy, neboť zatím je k dispozici
nemáme.
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INFORMAČNÍ CENTRUM

AUDIO-VIDEOPŮJČOVNA

Tak jako se mění roční období, mění se během roku i složení, charakter a počet návštěvníků informačního centra. Zatímco na podzim a v zimě k nám zavítají převážně místní či přespolní občané, jaro a léto patří převážně tuzemským a zahraničním turistům. Mezi nejnavštěvovanější měsíce roku
patří samozřejmě červenec a srpen. V tyto prázdninové dny se u nás „dveře netrhnou“. Sami turisté
již většinou při příchodu hlásí, že informační centrum je první místo, které v Rakovníku navštívili.
Říkají, že je to pro ně velmi důležitý záchytný bod. Je to místo, kde se dozví zásadní a základní informace o městu Rakovníku a jeho okolí. Turisty zajímá především, jaké historické památky se ve
městě nacházejí, kam se mohou v Rakovníku podívat, jaké zde máme možnosti ubytování a stravování či co zajímavého je k vidění v okolní přírodě.
Každý rok se také v rámci seskupení Bohemia Centralis účastníme veletrhů cestovního ruchu Itep (Plzeň) a Holiday World (Praha). Vždy nás velmi potěší zpětná vazba a to zejména tehdy, když návštěvníky veletrhu přivítáme v našem rakovnickém informačním centru.
Oproti roku 2013 se celkový počet návštěvníků našeho informačního centra navýšil, velký nárůst jsme zaznamenali u využití internetu (o 300 zájemců), naopak lehký pokles je u počtu zahraničních návštěvníků, což je
ale i celorepublikový problém. U návštěvníků informačního centra se stále více setkáváme s kladným ohlasem
na kvalitu a množství našich propagačních materiálů. V roce 2014 jsme vydali novou brožuru „Rakovník“, která v sobě skrývá informace o historii a památkách města. Dále se zde můžeme dočíst, kam si ve městě vyrazit ve volném čase či kde se pokochat matkou přírodou. V brožuře nechybí ani pověst o Rakovníku, která nás
zavede na úplný počátek vzniku města.
Zajímavou novinkou v nabídce informačního centra je hořká čokoláda, na jejímž přebalu se pyšně vyjímá noční fotografie chrámu sv. Bartoloměje se zvonicí. Tato výtečná čokoláda sklidil u návštěvníků velký ohlas. Proto
jsme se rozhodli připravit v roce 2015 další sladké potěšení!
Pro sběratele turistických vizitek jsme v loňském roce připravili čtyřdílnou vizitku s motivem zrekonstruované
roubenky „Lechnýřovny“ (č. 3014).
Pokud se týká našich služeb, kromě stávajících jsme nabídli našim zákazníkům novinku, po které byla značná
poptávka – skenování dokumentů.
Doufáme, že návštěvníci si k nám i nadále najdou cestu a budou vždy plně spokojeni s našimi službami.
Dáda, Irča, Vlasta
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Oddělení Audio-videopůjčovny
si během let našlo své věrné návštěvníky, kteří se rádi vracejí
zejména pro nově vydané tituly. Velký zájem je také tradičně o české filmy, ve kterých si
diváci vždy najdou to své hezké české… Ať už se jedná o oblíbené herce a herečky či místa,
města a vesnice v naší krásné
české kotlině.
Často k nám zavítají i rodiče s dětmi, pro které zde máme k dispozici
širokou škálu kreslených a hraných
pohádek.
Stále větším problémem je nákup
nových filmů na DVD, protože kvalita a úroveň nabízených titulů rok
od roku klesá. Naštěstí (pro nás) rapidně klesají i ceny, za které filmy
pořizujeme. Konečně si vydavatelé
uvědomili, že klesá-li poptávka, je
nutno se této situaci na trhu přizpůsobit. Inu, zákon nabídky a poptávky funguje za všech okolností,
vždy a všude.
Bohužel neklesá jen úroveň vydávaných filmů, ale i počet registrovaných
návštěvníků, kteří si CD a DVD půjčují.
Významnou roli v úbytku návštěvníků
hraje zejména využívání internetové sítě, kde jsou filmy i hudba volně
k dispozici ke stažení. Stále doufáme
a věříme, že boj s internetem vyhrajeme a stahování filmů bude uživateli nenávratně zapomenuto.
Dáda, Irča, Kateřina, Kristýna

AUDIO-VIDEO
11

ROUBENKA
Lidé, kteří navštěvují roubenku, se dají rozdělit do několika skupin.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Ti, kteří mají vztah ke knihovně, mají rádi akce knihovny, zúčastňují se jich a roubenku zahrnuli do svého světa. Často jsou to i známí
pracovníků knihovny nebo roubenky a o roubence a jejím programu
ví takzvaně z první ruky. Ti se sem vrací rádi a opakovaně, jsou to
často ženy a rády využívají naší prodejní nabídky. Většinou předem
vědí, na co jdou a výstavu si pořádně užijí.
Lidé, kteří jsou osloveni tématem jednotlivých výstav (např. sportovci, kteří se přišli v hojném počtu podívat na výstavu Rakovník
v pohybu.) S expozicí jsou spokojeni, často dávají spoustu dalších
otázek, či nás zahrnují různými doplňujícími informacemi.
Náhodní návštěvníci a turisté, kteří hledají, co všechno by si v Rakovníku prohlédli. Ti rakovničtí bývají překvapeni z prostoru, který
tu vznikl a ze všeho,co nabízí a ti přespolní bývají většinou uneseni milou atmosférou, pohodou a ochotou personálu. Vždy oceňují
stálou výstavu loutek (neboť ji vidí poprvé a nevadí jim, že se za ty
roky moc nezměnila). Také jsou nadšeni z toho, že fungujeme jako
IC a že si u nás mohou koupit všechny své oblíbené vizitky a mapy. Někteří přicházejí pouze pro vizitky nebo různé informace a pak
hned mizí, aniž by si objekt byť jen zběžně prohlédli.
Školní třídy a družiny. Ty roubenku rádi využijí jako obohacení výuky. Chodí sem na speciální prohlídky a programy, které máme pro
ně připravené. Také paní učitelky bývají vděčné, že smysluplnou
hodinu vytvoří pro změnu někdo jiný než ony.
Maminky s dětmi, které si sem přichází hrát do herničky v patře.
Ty se málokdy zajímají o aktuální výstavu, maximálně nechají děti
okouknout loutky a už spěchají nahoru. Většinou si přinesou svačinu,
dost často si nechají uvařit kávu a pak už jen sedí, povídají si a sledují své ratolesti, jak s nadšením vytvářejí velké stavby… Občas se
roubenka otřásá v základech, často přicházejí až po čtvrté hodině,
pak jsou překvapeny, jak to rychle uteklo a že už by měly končit.
A v neposlední řadě jsou to účastníci různých předem objednaných
akcí (např. Svazek měst a obcí, setkání starostů, ředitelů škol…), kteří
do roubenky přicházejí na pozvání. Ne všichni si roubenku také prohlédnou, ale ti, kteří to učiní, bývají zpravidla příjemně překvapeni.

Ti, kteří roubenku pro sebe objevili, rádi se sem vracejí. Pro nás,
průvodce, se stávají známými tvářemi, rádi se jim věnujeme a některá setkání bývají velmi příjemná a (doufám vzájemně) obohacující.
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Nejnavštěvovanější a tedy nejúspěšnější akce byly zpravidla ty, které pořádala sama knihovna. Mezi nimi největší ohlas zaznamenaly hlavně výstavy „Jarní sny“ a „Advent v roubence“. To jsou akce zároveň spojené
s prodejem. Dále to byla výstava „Město v pohybu“ a pak také „Posvícenský jarmark“.
Z „cizích“ akcí byly nejúspěšnější dvě, výstava „1. světová válka“, na kterou chodili jednotlivci i školy a potom ještě divadlo „Víti Marčíka, ml.“, který hrál loutková představení pro školní kolektivy a veřejnost.
Výstava 3. ZŠ byla doplněna dalším programem – dílny, divadlo, kvízy, zábavné testy..., jímž přilákala mnoho
dětí nejen z Rakovníka, ale i ze škol v celém regionu.
Malou odezvu mají výstavy školek. Sem přicházejí maximálně příbuzní, kteří nestihli vernisáž a jsou přivedeni
dětmi, které mají na výstavě svůj výtvor. Ostatní návštěvníci o tyto výstavy nejeví velký zájem.
Někde uprostřed zůstávají výstavy „Ruční papír“ a „Marcela Alfonzo“. Obě výstavy byly vizuálně velice vydařené. Pokud do roubenky někdo přišel, se zájmem si je prohlédl a líbily se, ale cíleně za nimi přišlo jen minimum
návštěvníků. Výstavy byly ovšem doplněny výtvarnými dílnami, které naopak využilo hodně školních kolektivů.
Jana, Láďa, Máša, Marta
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ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

VYBRANÉ AKTIVITY KNIHOVNY

Jakožto nové posily jsme byly pověřeny sepsat, jak vidíme knihovnu a události, které se staly v uplynulém roce.
Příčinou toho, proč tu nyní sedíme, jsou personální změny, které se na začátku roku 2014 udály. Knihovnický
kolektiv opustily dvě kolegyně, jedna odešla na mateřskou dovolenou, druhá odešla do penze. A tak jsme tu.
Obě téměř bez knihovnické praxe, jsme se vrhly do pracovního víru a snažily jsme se rychle začlenit. Práce
v knihovně, ač se to nemusí zdát, je velmi zajímavá. Ne všechny knihovnice nosí tvídová saka, kostkované sukně a kostěné obroučky. Toto jsou stereotypy, kterými nás společnost krmí, realita je ovšem jiná. Naše knihovna je velmi činorodá a realizuje mnoho projektů nad rámec svých povinností.
Hned zpočátku nás příslovečně „hodili do vody“ v podobě akce Noc s Andersenem. Pochopily jsme, že tato
práce fádní nebude. A utvrzujeme se v tomto názoru s každou další absolvovanou akcí. Jak je z předchozích
vět jasné, práce knihovny se nesoustřeďuje pouze na knihy, přesto je půjčování knih stále její hlavní činností.
Ani to není práce jednotvárná. Denně se setkáváme s mnoha lidmi, ať už novými tvářemi, nebo stálými čtenáři. Pomáháme jim vybrat vhodnou literaturu, snažíme se vyplnit jejich požadavky, nebo jim jen nasloucháme.
Právě dennodenní setkávání s požadavky čtenářů nám ukázalo, jaký je rozdíl mezi obecně uznávanou, kvalitní
literaturou a literaturou, která se skutečně čte a tvoří hlavní část výpůjček. Pochopily jsme, že v dnešní uspěchané době si především ženy chtějí odpočinout u nenáročné četby typu Harlequin a červená knihovna. Ať už
čtenář sáhne po tomto žánru, detektivce, či čemkoliv jiném, těší nás, že se lidé ve svém volném čase stále
uchylují ke čtení.
Od září se naše obzory rozšířily o poznávání chodu audio-video půjčovny, kde se pravidelně střídáme. Ačkoliv
toto oddělení dříve patřilo k nejnavštěvovanějším, dnes již tak vytížené není. Stále ale je hodnotnou součástí
knihovny. A tak jako v dospělém oddělení tak v audio-video půjčovně máme možnost setkat se zajímavými
staršími tituly i novinkami ve světě filmu. Netřeba říkat, že nové filmy jsou pro návštěvníky atraktivnější, a proto knihovna pravidelně nově vyšlé filmy na DVD nakupuje. Co hodnotíme jako jednoznačně pozitivní změnu je
zrušení půjčovného za hudební nosiče od začátku roku 2015.
Co víc říct? Už teď víme, že v roce 2015 se můžeme těšit na mnoho zajímavých akcí a zážitků.
Kristýna a Kateřina

VÝSTAVY ROUBENKA

SPORT

Výstava prací žáků 2. ZŠ Rakovník,
ve spolupráci s MŠ
Rakovník – město v pohybu, prezentace sportu
a rakovnických sportovních klubů
Číst nás baví a Jarní sny, propagace četby zajímavou formou. Čtení pro školní kolektivy
Pohádková roubenka, práce žáků 3. ZŠ Rakovník,
doplněno dalšími aktivitami školy – zábavné hry
a testy, divadlo, výtvarné dílny
MŠ Klicperova, práce dětí školy
Ruční papír, originální výstava doplněna výtvarnými dílnami
1. sv. válka, pořádal Klub vojenské historie Rakovník, doplněno besedami pro školy
Marcela Alfonso, ukázka ilustrací ke knihám a další originální tvorba. Doplněno výtvarnými dílnami
a veřejným čtením
Advent v roubence aneb Šedá je dobrá, tradiční
výstava v netradičním pojetí

Město v pohybu
Rakovnické cyklování
Letní putování po regionu

DIVADLA
Eliščiny pohádky, Divadlo Já to jsem
Léčitel, Divadlo SoLiTEAter
Malý princ, Teátr Víti Marčíka a Divadlo Já to jsem
Moravské pašije, Teátr Víti Marčíka
Neposlušná kůzlátka, divadlo Buchty a Loutky
Skřítek, divadlo Buchty a Loutky

KONCERTY
Hradní Duo mezi regály
Piaf známá neznámá, Eva Kriz Lifková, šansony
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TRADICE
Adventní svícení
Čertování
Den pro dětskou knihu
Hurá na prázdniny
Léto s knihovnou
Noc s Andersenem
Pasování prvňáků
Pohoda V Brance
Posvícení v roubence
Veletrhy cestovního ruchu – Praha, Plzeň

CELOROČNÍ PROJEKTY
Všechny programy si knihovna připravuje sama, včetně scénářů, kostýmů i vlastní realizace.
Česká knihovna, podpořeno dotací Moravské zemské knihovny
Číst nás baví, podpořeno dotací Krajského úřadu
Středočeského kraje
Čteme se čtvrťáky
Čteme společně
Do knihovny za pohádkou
Jak to chodí v knihovně
Kniha je kamarád
Knihy Jiřího Žáčka
Naučte své dítě číst a milovat knihy
Prvňáci v knihovně
Putujeme za zvířátky aneb Námořníci na palubu
Roční doby
Strašidla v Rakovníku
Už jsem čtenář – Kniha pro prvňáka, podpořeno dotací Národní knihovny
Zvířata v knihách a písních
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AKCE V ROCE 2014
LISTOVÁNÍ

VYDAVATELSKÁ ČINNOST

LiStOVáNí – cyklus scénických čtení, který se snaží diváky dostat ke knize, navštěvuje Rakovník pravidelně.
Společně s knihovnou představuje originální formou zajímavé knižní tituly. V roce 2014 to byly:

Cyklotoulky, společenská hra
Radnice, měsíčník města Rakovníka
Rakovník, vícejazyčný matariál
Rakovník, historie, památky, příroda, volný čas,
brožura

Bláznivá teta a já
Holčička a cigareta
Inferno
Legenda Z+H
Malá princezna
Mé dětství v socialismu
O princi Čekankovi
Prázdniny blbce č.13
Pražská svatba
a jiné erotické povídky
Roger Krowiak

Напоминанием о многолетней истории Раковника являются
его памятники. В центре исторической части города, провозглашенной в 1992 году Городской памятниковой зоной, находится выраженная продолговатая площадь с интересными
Les monuments qui se trouvent à Rakovník sont
les témoins памятниками, прежде всего с комплексом
историческими
ратуши
de sa longue histoire. Le centre de la partie зданий
historique
de laи мещанскими домами. Доминантой площади является
костел св. Варфоломея с самостоятельной коville est représenté par la longue place et ses
monuments
локольней;
располагается самая старая реальная
architecturaux – par exemple le complexe formé
par le недалеко
bâtiшкола в Чехии, а также бывший дворец цистерцианцев. Масment de la mairie et des maisons bourgeoises.
La place a été
сивная часть крепостных стен, Пражские и Высокие ворота
déclarée Site architectural classé en 1992. Lesявляются
dominantes
de
остатками
городских укреплений; синагога, Дом
la place sont l’église Saint Barthélémy et son «У
clocher,
l’ancien
Самсона»
и еврейское кладбище напоминают о еврейских
palais cistercien qui se trouve non loin de l’église
et городах.
le plus
жителях

ancien lycée technique de Bohême. Le fait que la ville ait été
habitée par des personnes juives nous est rappelé par la maison de Samson, par l’ancienne synagogue et par le cimetière

juif. началось
Les imposants
vestiges des murs d’enceinte, la Porte de
Заселение города
в его западной части, рядом
с церковью
св.haute
Ильи. sont les témoins des anciennes forPrague
et la Porte
Первые письменные
упоминания
tifications
de la ville.о городе
происходят
с
1252
года,
когда
Ра16. El siglo XVI fue para la ciudad el siglo de su completo floreciUn recuerdo
de суда,
la lar-а также
ковник
был
резиденцией
miento, alcanzó la celebridad por el cultivo de lúpulo y la producga historia deи Rakovník
административным
экономическим
ción una inigualable cerveza, para su época. Las guerras, la epidesusОколо
monumentos.
центромson
края.
1300 года Раковmia de peste y la falta de cosecha del siglo XVII y XVIII significaron
ник пережил
урбанистический
El centro
histórico de переpara la ciudad destrozo y decaimiento. En el siglo XIX mejora la Le 15ème siècle a été très important
ворот, вlaрезультате
ciudad fueкоторого
declara- центр
conexión por carreteras y ferroviaria con los alrededores, crecie- pour la ville de Rakovník – la ville y a
приобрел
вид:
возникла
doсегодняшний
en 1992 Zona
moron nuevas empresas industriales, la vida cultural y social empe- en effet reçu l’autorisation de construire
длинная площадь, обстроенная рядом
numental de la ciudad,
des
fortifi
cations,
elle
a
obtenu
ses
arдомов, а также доминантная церковь
zó a desarrollarse y la ciudad comenzó de nuevo a florecer. Su
su
plaza
marcadamente
moiries
et
le
droit
d’utiliser
un
sceau
в ее передней части. Раковник долгое
florecimiento se vio interrumpido por las dos guerras mundiales.
prolongada
monu- горовремя имел
уровень con
подданского
en cire rouge. En 1588, l’empereur Rumentos
arquitectónicos
да; вместе
с близлежащими
деревнями
dolf II a attribué le statut de ville royale
– comoв феодальной
por ejemplo зависимоel
он находился
à la ville de Rakovník. Le 16ème siècle
сти от града
Крживоклата.
Только
complejo
de casas
de в 1588
fut pour la ville un siècle d’essor généгоду, после
многолетних усилий
la municipalidad
y ca- раковral, elle y a connu la gloire grâce à la
ницких жителей,
император
Рудольф
sas burguesas.
El obculture du houblon et à la production
II уделил городу статус королевского.
jeto dominante
de la
d’une bière qui n’avait
pas известность
de concur- в период Средневековья
Большую
принесло гороplaza бесконкурентного
es la iglesia de пива,
хмеля и изготовление
rence à l’époque. ду
Lesвыращивание
guerres, les épisan
Bartolomeo
con
démies de peste etкоторое
la famineразвозилось
des 17ème в пражский королевский двор, а также по
unгород
campanario
indivi- росцелой
Чехии
и за des
границу. С XIX века
начал процветать,
et 18ème siècles ont
été pour
la ville
ла богатаяAu
культурная
а главное
- настало
dual,жизнь,
el antiguo
palacio
synonymes de déchéance.
19ème и общественная
большое развитие промышленности.
В городе que
возникли
cisterciense
se en-керамиsiècle, les correspondances
routières
ческие, химические и машиностроительные
предприятия,
cuentra en
las cercaníasкоторые
et ferroviaires avec le monde environnant seпредставляли
sont améliorées,
de
собственные изделия, а некоторые и до сегодняшy
el
liceo
real
más
antinouvelles industries ont vu le jour, la vie culturelle
et sociale
s’est
них дней
Раковник
презентует по всей республике и в мире.
guo de Bohemia. Un redéveloppée et la ville s’est à nouveau retrouvée dans une période
cuerdo depar
los les
habitantes
florissante qui a malheureusement été interrompue
deux judíos lo forma la casa U Samsona,
la antigua sinagoga y el cementerio judío.
guerres mondiales.

Las primeras referencias escritas acerca de la ciudad proКоролевский город Раковник лежит почти 60 киломеvienen del año 1252, en ese entonces Rakovník era la seтров западнее от Праги, на рельефной местности с масde del juzgado y el centro administrativo y económico
сивным комплексом Крживоклатских лесов. Местопоde la región. En la época, cuando Křivoklát pasó a ser el
ложение города влияло и по сей день влияет на образ
centro administrativo, la importancia de Rakovník dimiздешних обывателей. Град Крживоклат, котоLes premières traces écrites traitant жизни
de cette
nuyó – cumplía la función de pequeña ciudad mercaрый находится в 15-ти километрах от Раковника, играл
ville
remontent
à l’an 1252, à une époque
où Ra-города важную роль, поскольку чешские гоdo, que junto a las aldeas de los alrededores
formaba
el
в истории
kovník
était
le
siège
du
tribunal
et
le
centre
ad- ездили сюда за отдыхом, проводили госусудари часто
sistema vasallo del castillo Křivoklát. Para Rakovník fue
el siglo XV de mucha importancia. La ciudad
obtuvo laet économique de la région.дарственные
ministratif
Lorsque собрания или же охотились в окрестных
лесах, богатых на дичь. Благодаря присутствию здесь
autorización de construir murallas, obtuvo su
escudo de
Křivoklát
est devenu centre administratif,
l’imпридворных в Раковнике благоприятно развивалось
armas y el derecho de sello con cera roja. Elportance
año 1588 el
de Rakovník a sensiblementремесло
diminué
и торговля.
emperador Rodolfo II otorgó a Rakovník el estatuto de
– la ville remplissait la fonction de ville de marciudad real.

ché et, avec les villages environnant, elle formait
l’agglomération vassale du château de Křivoklát.
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Pověst o Rakovníku
Historie
Památky
Příroda
Volný čas

Informační měsíčník
Královského města Rakovníka

listopad 2014
zdarma

NOVĚ ZATEPLENÁ MŠ PRŮBĚŽNÁ
SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
Zástupci města, zhotovitele a sponzorů v úterý 23. 9. 2014 slavnostně otevřeli nově zateplenou Mateřskou
školu Průběžná v Rakovníku. Slavnostního přestřižení pásky se společně se starostou města Rakovníka
Zdeňkem Nejdlem zúčastnili také ministr školství a rakovnický zastupitel Marcel Chládek, ředitelka
MŠ Průběžná Eva Kodešová, jednatel zhotovitele – společnosti ISP – Tomáš Otruba, technický dozor
investora Karel Endyš a zástupce společnosti Procter&Gamble – Rakona Michal Holeček.
„Samotné práce probíhaly od loňského podzimu a ukončeny byly letos v létě. V průběhu roku došlo k zateplení budov včetně střech, výměně oken na technickém pavilonu, rekonstrukci topení a dalším úpravám,“ řekl starosta Zdeněk Nejdl.
Město Rakovník získalo na realizaci zateplení školky dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši 4,5 milionu korun. Na výměnu kotlů přispěla částkou 500 tisíc korun společnost Procter&Gamble – Rakona. Celkové náklady jsou ve výši 6,5 milionu korun.
„Děkuji nejen paní ředitelce, ale také všem
pracovníkům školky, rodičům i dětem za jejich trpělivost a pochopení. Chci také poděkovat pracovníkům městského úřadu, kteří
se na úspěšné realizaci podíleli, společnosti
P&G za příspěvek na kotle a zhotoviteli za
úspěšné provedení prací,“ dodal starosta.
Mateřská škola Průběžná byla první z mateřských škol, která se dočkala zateplení.
Další mateřské školy rekonstrukce čeká,
město totiž získalo dotace na zateplení
dalších čtyř mateřských škol. Se třemi
rekonstrukcemi se začne ještě v letošním
roce, další bude zahájena v roce příštím.
Alida Štulajterová,
tisková mluvčí MěÚ

(4) Stalo se
(9) Přehlídka střčedních
škol
(16) Listování
(24) Popelka 2014
Autorem fotografií je Tomáš Bednařík, děkujeme!

www.mesto-rakovnik.cz
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NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY Z FONDU KNIHOVNY
Bezpečný přístav, Nicholas Sparks – dospělé
Citová divočina, Simona Monyová – dospělé
Deník malého poseroutky, Jeff Kinney – dětské
Náhoda nebo osud, Magda Váňová – dospělé
Osmanský tábor, Vlastimil Vondruška – dospělé
Osudová posedlost, Klára Janečková – dospělé
Rošťák Bertík – dětské
Školní strašidlo, Zuzana Pospíšilová – dětské
Deník mimoňky, Rachel Renné Tussel – dětské
Hraničářův učeň, John Flangan – dětské
Horseland, Annie Aurbach – dětské
Komisař Vrťapka, Petr Mokres – dětské
Harry Potter 7, J. K. Rowling – dětské
Sedmé znamení, Nora Roberts – dospělé
Zmizelá, Gillian Flynn – dospělé
Magický domeček: Výpravy, Mary Pope Osborn
– dětské
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KNIHOVNA V ČÍSLECH
Počet registrovaných čtenářů:
Počet návštěv čtenářů v půjčovnách knihovny:
Průměrná denní návštěvnost v půjčovních odděleních*:
Počet návštěvníků informačního centra:
Průměrná denní návštěvnost informačního centra*:
Počet návštěvníků roubenky:
Průměrná denní návštěvnost roubenky

HOSPODAŘENÍ
2 576
45 304
180
36 570
145
5 820
23

Počet pořádaných akcí v roce:
Akce pořádané pro školy:
Akce pořádané pro veřejnost:
Počet návštěvníků akcí pořádaných knihovnou:
Průměrná návštěvnost akcí (veřejnost + školy):

245
118
127
18 403
83

Počet návštěv webových stránek:

56 975

(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*:

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

226

163 072
647

Čísla ze statistiky charakterizují veškeré aktivity rakovnické knihovny. Snahou knihovny je přispět k obohacení života každého, kdo
do jejích prostor vstoupí, kdo otevře stránky knihy, nebo tomu, kdo se dokáže radovat na společných setkáních.

Náklady
501
501
502
511
512
513
518
518
521
524
525
528
549+551
558

Knihy, časopisy, DVD, CD
Drobný majetek do 3 000 Kč
Materiál, propagační materiály, nákup, vlastní vydávání
Spotřeba energie, dodávky tepla
Údržba, opravy
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby (telekomunikace, internet, nájemné, služby pošt,
pronájem prostor.....)
Vydávání měsíčníku Radnice
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní sociální náklady
Nemocenské placené organizací
Ostatní náklady (pojistné, odpisy majetku...)
DHIM

509 917
41 834
768 263
383 923
32 945
3 778
7 441
1 262 244
502 445
4 196 211
1 382 500
17 078
37 324
119 717
118 731

Celkem

9 384 396

Výnosy
602 Tržby
603 Pronájem
644 Úroky
648 Zúčtování fondů
649 Ostatní výnosy
691 Dotace a granty

1 139 763
2 200
866
10 000
57 340
8 250 000

Celkem

9 460 196

*průměrná čísla jsou počítána na pracovní dny roku 2014, tj. 252

Hospodářský výsledek
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75 800
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ODDĚLENÍ KNIHOVNY A JEJÍ PRACOVNÍCI

ZMĚNY A PROMĚNY

Městská knihovna spravuje 5 oddělení:
oddělení pro dospělé
dětské oddělení
audio-video půjčovna
informační centrum
roubenka

Půda domu na Husově náměstí
Do domu už nezatéká a knihovna
získala k využívání nový netradiční prostor.

Oddělení knihovny jsou v Rakovníku umístěna ve třech budovách:
Husovo náměstí 114
Na Sekyře 2331
V Hradbách 185
V knihovně pracuje 20 zaměstnanců s celkem 17 úvazky. Jedná se o knihovníky v půjčovních odděleních, referenty informačního centra, průvodce v roubence, pokladní, IT pracovníka, uklízečky a ředitelku.
Pracovní doba je různá, určuje se podle potřeb konkrétního oddělení.
Před otevřením pro veřejnost probíhají v půjčovních odděleních akce věnované žákům a studentům.
Informační centrum je otevřeno celodenně v pracovní dny, v době turistické sezóny i v sobotu dopoledne.
Roubenka je otevřena sedm dní v týdnu. O víkendu zastupuje činnost informačního centra.

ČLENSTVÍ A SPOLUPRÁCE
Knihovna je členem sdružení Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Na základě smlouvy spolupracujeme s 24 obecními knihovnami v regionu.
Formou MVS (meziknihovní výpůjční služby) je navázána spolupráce s knihovnami po celé republice.
Spolupracujeme se všemi typy škol v Rakovníku a se školami v celém regionu.
Spolupracujeme s obecními úřady na společné propagaci regionu.
Spolupracujeme s podniky a podnikateli, kteří svoji činnost zaměřují na rozvoj a podporu turistiky.
Spolupracujeme s Domovem Ráček

SPONZOŘI
Elektro Viola Rakovník
Geomapa Rakovník
MUDr. Jana Císařová
Rakochmel Kolešovice
Tepelné zásobování Rakovník

Zpráva o činnosti za rok 2014
Vydala Městská knihovna Rakovník
v roce 2015
Sazba a tisk Lokša PrePress, s. r. o., Rakovník
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