Zpráva o činnosti Městské knihovny Rakovník

za rok 2009

Barbora Škrancová, 12 let

Začneme pohádkou
Bylo jedno království. Nebylo to ale království takové, jaká bývají v mnoha pohádkách a jak je známe z historie mnohých
států. To naše, má spoustu zvláštností, která ostatní království nemají. Tak třeba: spravuje dvě země, které se sobě jen málo
podobají.
První je země pohádková. Je jenom o málo větší než země, ve které žil Malý princ francouzského spisovatele Sain de Exuperyho. V této zemi vládnou obrázky a barvy, radost, pohoda, smích, bezprostřednost a upřímnost. Obyvatelé této země jsou děti,
které sem jen výjimečně a na zvláštní přání, pustí své rodiče, prarodiče a také paní učitelky a učitele. Učitelé a učitelky jsou
v této zemi velice respektováni a uznáváni, proto mohou vstoupit na její území bez zvláštního povolení.
Druhá země je zcela jiná. Je realistická. Rozměrem je mnohem větší než pohádková, ale je skromná na barvy a také obrázků
je tu málo. U obyvatel této země převládá rozum před nadšením a spontánností, úsměv a radost přebíjí zamyšlenost a starosti.
Vážnost je typická pro většinu obyvatel.
Další zvláštností našeho království je fakt, že každá země má své vládce, kteří ovlivňují její obyvatele. Do čela země se dostávají jedinci, kteří o to sami nijak neusilují, zvolí je sem obyvatelé země po důkladném zvážení a detailním prozkoumání
všech podrobností. Obyvatelé dokáží prosedět hodiny nad papíry každého vhodného kandidáta. Také doba vlády v zemi není
dána žádnou hranicí. Někdo se udrží v čele měsíc, dva, jiní vládnou rok i déle, zkrátka do doby, než se objeví další vhodný
kandidát na vládnutí.
V pohádkové zemi se ve vládě vystřídal Krtek s Bořkem stavitelem, Kvak a Žbluňk s Pejskem a Kočičkou a princezny nahradili
čerti a strašidla. Vládu výše jmenovaných hodně ovlivnily hlasy nejmenších obyvatel země po poradě se svými rodiči. V jednom
období, říkáme mu doba andersenovská, se do čela dostaly postavy z knih dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. Dobrodružné
období prožili obyvatelé země s vládci Juliánem, Dickem, Georgem, Annou a psem Timem. Harry Potter se držel opravdu hodně dlouho v čele země, ale znenadání byl vystřídán Isabellou Swanovou a Edwardem Cullenem, kteří se drží vlády dodnes.
V zemi reality je vše mnohem složitější. Ve vládě se střídají jedinci mnohem častěji než v pohádkové zemi. Obyvatelé této
země jsou nerozhodní. Do čela zvolí jednoho, ale hned přemýšlejí, zda udělali dobře a navrhují jiného. Uznávaný harvardský profesor Robert Langdon byl poměrně dlouho symbolem moudrosti a spravedlnosti v zemi reality, a tak setrval nezvykle
dlouho v čele země. Kdo ví, třeba tajemství, která odkrýval, či ta, která zůstanou navždy neodhalena, byla důvodem jeho
dlouhodobého ovlivňování obyvatel. Svojí cestou za pokladem, plnou zkoušek a důležitých setkání, na níž je třeba dbát všech
znamení a být obdařen trpělivostí a odvahou, si na čas získal obyvatele španělský pastýř, který jako alchymista sleduje proměnu obyčejného kovu ve zlato. Betty MacDonaldová se nikdy beznadějně nepropadá do sebelítosti a pesimismu, vždy hledí
kupředu s nadějí a vírou, že vše dobře skončí. A právě pro tuto schopnost přenášet na obyvatele země reality svou nezdolnou
víru v člověka, který se nevzdává a svou činorodostí, elánem a dobrou náladou za všech okolností dokáže překonat všechny

překážky, se stala hrdinkou, hlavně v očích žen. U mužské části obyvatel je rozhodně bezkonkurenčně na prvním místě Švejk,
a kdyby bylo jenom na mužích, tak rozhodně v čele zůstane navždy. Někdy se Švejk chová dobrosrdečně, naivně, jindy dost
brutálně a zlomyslně. Ačkoliv je úředně potvrzeným blbem, jako hlupáci vypadají spíše ostatní kolem něho, ale…Jaký vlastně je? Na tuto otázku hledají obyvatelé odpověď neustálým zkoumáním faktů. O tom, že v zemi reality nežijí jenom suchaři
a pesimisté svědčí fakt, že si do svého čela zvolili na krátký čas Saturnina, sluhu, který se snaží vyřešit trampoty svého pána,
což se mu velmi dobře daří, ač k tomu využívá zcela nevšedních metod, kterými udivuje, ba až zcela paralyzuje své okolí.
Jedno mají obě země našeho království společné. Všichni obyvatelé dbají na vzdělávání, snaží se hledat rady a odpovědi ve
všech dostupných materiálech, využívají všech možností dopátrat se informací.
V pohádkové zemi například děti nejčastěji zkoumají život zvířat, nebo se snaží poodhalit tajemství kouzelníků a mágů. Hodně
se zajímají o chov a výchovu svých domácích kamarádů – psa, kočky, morčete…
V zemi reality je samozřejmě zaměření vzdělanosti jiné. Obyvatelé se snaží dopátrat tajemství dlouhověkosti, přemýšlejí
o vztazích mezi lidmi, zkoumají fakta z historie, poučují se z chyb a úspěchů jiných lidí z jejich životopisů…
Každá z obou zemí má své radosti a řeší i problémy. Pokud chtějí obyvatelé pohádkové země navštívit obyvatele země reality,
musí ujít cestu, které je spojuje. Cesta není dlouhá, vede přes jedno náměstí, ulici plnou zaparkovaných aut a přes frekventovanou silnici, což činí problém zejména obyvatelům pohádkové země. A tak se stalo, že všichni, kdo znali alespoň jednoho
vládce z jedné země, podali žádost na propojení obou zemí v jednu. Bylo vyhlášeno referendum, kde mohl každý obyvatel
země, děti i dospělí, vyjádřit svůj názor. A tak se stalo: obě země se spojily v jeden celek a vytvořily království, ve kterém
bylo dobře všem. Království, kde si děti mohou odskočit od pohádek pro radu k reálným faktům dospělých, a kde se dospělí
po ujití několika kroků vrátí do dětství, ke krásným snům, vzpomínkám a k bezstarostnosti.
Království, o kterém čtete, není takové, jaká bývají v mnoha pohádkách a jak je známe z historie mnohých států, to naše je
Království knih a jmenuje se KNIHOVNA.
Vysvětlivky k textu.
Hrdinové, autoři knih a tituly:
Julián, Dicke, Georg, Anna a pes Tim: Enid Blytonová, Správná pětka.
Isabella Swanová a Edward Culen: Stephenie Meyerová, Stmívání
Robert Langdon: Dan Brown, Šifra mistra Leonarda
Španělský pastýř: Paulo Coelho, Alchymista
Betty MacDonaldová, Co život dal a vzal

Martin Blokeš, 7 let

Vážení čtenáři, příznivci čtení a knihovny,

na následujících stránkách se dozvíte, jak v roce 2009 pracovala Městská knihovna Rakovník, příspěvková organizace Města
Rakovník. Předkládáme vám zprávu o činnosti knihovny a rádi bychom ji věnovali dětem. Dětem, které jsou členy knihovny,
dětem, které do knihovny teprve přijdou, ale i těm, které ani nenapadne do knihovny zavítat. Zprávu věnujeme dětem, ale
jenom, co se vzrůstu a stáří týká, neboť pro nás jsou všechny děti velké osobnosti.
Naši zprávu věnujeme také všem dospělým, kteří se pořád cítí být trochu dětmi.

Knihovna a její pracovníci v roce 2009
Městská knihovna Rakovník byla a je veřejná univerzální knihovna.
Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytuje služby široké
veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, levně, rychle a efektivně.
Zvláštní důraz klademe na služby dětem, mládeži, seniorům, sociálně slabým a hendikepovaným, ale jsme tu pro všechny. Pro každého,
kdo chce porozumět světu i sám sobě.

Knihy, časopisy, noviny, elektronické
zdroje informací, hudba, filmy
v roce 2009

Peněz na nákup knih a dalších dokumentů do fondu
knihovny není nikdy dost, a tak se snažíme opravdu
pečlivě promyslet, co pro čtenáře nakoupit, a v jakém
množství. Přemýšlíme, co zajímá dnešních děti – fantasy, horory, dobrodružná a zamilovaná četba … Dospělí
čtenáři mají zájem zejména o historické a milostné roV pěti odděleních knihovny pracovalo celkem 17 zaměstnanců
(16 pracovních úvazků), včetně 4 technických pracovníků. V loňském mány. Oblíbené v obou půjčovnách knih jsou u našich
roce odešel z řad pracovníků k 1. 7. informační technik Josef Kýna. čtenářů návody na cokoli – od chování křečků po technologii vařeni piva. Protože jsme veřejná a univerzálNa jeho místo nastoupil v září Martin Kopřiva.
ní knihovna, snažíme se žádný obor neopomíjet, a zároveň odpovídat na skutečnou poptávku mezi čtenáři,
Oddělení a zaměstnanci knihovny
proto příruček o zahradničení máme tedy více než knih
o snowboardu.
Městská knihovna, Husovo nám. 114:
Ředitelka
1
Ročně vycházejí v České republice tisíce knih. PovinDětské oddělení
1
ností knihovny je nabízet to, co je hodnotné nebo zajíHudební oddělení, půjčovna DVD
1
mavé pro dnešní čtenáře. Proto kromě nákupu nových
Informační centrum
2
titulů probíhá i opačný proces. Knihy se z fondu vyInformatik
1
řazuji z důvodu opotřebovanosti nebo stáři, které se
Pokladní, ekonom
1
posuzuje z pohledu tématické nebo společenské zastaUklízečka
1
ralosti.
Městská knihovna, Na Sekyře. 2331:
Oddělení pro dospělé, čítárna,
katalogizace, MVS,
spolupráce s regionálními knihovnami 8
uklízečka
1

Do fondu knihovny bylo v roce 2009
zakoupeno 2778 nových dokumentů
a vyřazeno bylo 1293 titulů.

Jan Benedikt, 7 let

V roce 2009 proběhla v knihovně po pěti letech revize
fondu, jak jí to nařizuje knihovní zákon.
Každá kniha má svého čtenáře, každý dokument svého
posluchače či diváka, když se o novém titulu dozví. Proto je velmi důležité jeho zpracování. Každému titulu je
nutné vytvořit záznam v katalogu, který obsahuje údaje
o názvu, autorech, nakladateli, roku vydaní, počtu stran,
ISBN, ale také informace o obsahu. Ty pak mohou čtenářům a návštěvníkům knihovny usnadnit rozhodování,
zda si titul půjčit, nebo ne. Další cesta dokumentu vede
k jeho signování. Knihovníci označí dokument štítkem,
ze kterého bezpečně každý pozná, komu patří, a také
čárovým kódem knihovny. Následuje obalení knihy do
fólie (CD a DVD se neobalují), a pak už cestuje dokument na regály do půjčoven a odtud ke čtenářům.
Důležitou roli při nabízení knih, hudby a filmů návštěvníkům hrají pochopitelně knihovníci a podporou jim je
katalog obsahující informace o všech titulech, které
knihovna nabízí. Dostupný je přímo z knihovny, ale také
na internetových stránkách knihovny.
Všechny nové dokumenty se eviduji v elektronickém
programu CLAVIUS.

Denisa Šilerová, 13 let

Knihovna v číslech roku 2009
Knihovní fond celkem:
– naučná literatura
– beletrie
– zvukové dokumenty (CD)
– zvukově obrazové (filmy na DVD)

87 090
41 953
41 428
1 420
2 289

Přírůstky knihovního fondu:
Výpůjčky celkem:
Počet návštěvníků:
Kulturně vzdělávací akce:

2 778 nových titulů
144 589
100 772
129 akcí
pro 11 905 účastníků

Uživatelé knihovny a návštěvnost
Za uživatele jsou považováni všichni návštěvníci, kteří vlastní platný členský průkaz knihovny. V roce 2009 bylo v knihovně
registrováno 3 030 uživatelů, z toho 576 v dětském oddělení a 299 v hudebním oddělení a videopůjčovně
Počet návštěv čtenářů v půjčovnách knihovny
50 681
Průměrná denní návštěvnost v půjčovních odděleních
293
Počet návštěvníků informačního centra
22 932
Průměrná denní návštěvnost informačního centra
91
Počet akcí pořádaných knihovnou
129
Celková návštěvnost akcí
11 905
Průměrná návštěvnost akcí
92
Počet návštěvníků webových stránek
47 540
Průměrná denní návštěvnost webových stránek
189
Celková návštěvnost (půjčovny, informační
centrum, akce a webové stránky)
133 058

Průměrně projeví zájem o činnost knihovny 530 lidí denně
Průměrná čísla jsou počítána na pracovní dny v roce 2009, tj. 251

Výpůjčky
Výpůjčky celkem

144 589

Z toho naučná literatura 34 046
beletrie
naučná literatura dětem
beletrie dětem
periodika
zvukové dokumenty
zvukově obrazové

63 135
3 922
12 513
20 632
667
9 472

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Požadavky MVS z jiných knihoven
kladně vyřízených
Požadavky zaslané jiným knihovnám
kladně vyřízených

Jiří Gaydicza, 7 let

1699
1699
356
345

Kulturní život knihovny v roce 2009
Tradicí se staly v knihovně kulturní aktivity pro děti i dospělé. Tématické besedy a vzdělávací lekce využívá mnoho škol jako
zpestření a doplnění školní výuky. Velký důraz klademe na práci se žáky mateřských škol a prvního stupně základních škol.
Kromě zaměření na školy se knihovny věnují také volnému času dětí mimo vyučovaní, knihovna pořádá soutěže, výtvarné
dílny, setkání se zajímavými lidmi, autory knih, ilustrátory, výtvarníky… Nezapomínáme ani na dospělé, pro ně organizujeme
přednášky se zajímavými tématy, koncerty, výtvarné kurzy i setkání jenom pro radost.
Pořadů připravených městskou knihovnou v minulém roce jsme napočítali 129. Jimi se snažíme doplnit kulturní, vzdělávací
i sportovní nabídku pořadů ve městě. Vytváříme prostor pro relaxaci, hodnotné prožívání volného času i získávání nových
vědomostí.
Během roku se veřejnost mohla setkat s knihovnou také v dalších zařízeních města, v Kulturním centru, letním kině nebo
v muzeu. Tyto prostory si knihovna pronajímá pro své aktivity z důvodu nedostatku prostor vlastních.

Knihovna v akcích
Mezi tradiční pořady knihovny patřily v roce 2009 přednášky a besedy o městě nazvané Poznejte Rakovník a jeho okolí. Soubor dopoledních besed pro studenty a večerních pro veřejnost měl zajímavá témata: Památky města Rakovníka, Středověké
hrady na Rakovnicku, Kronikáři města a Rakovník v listopadu 1989.
Velmi oblíbenou se stala celoměsíční soutěž určená pro čtvrťáky základních škol, tentokrát s názvem Cestujeme po Evropě.
Vítězná třída žáků čtvrtých tříd strávila v dětském oddělení už posedmé Noc s Andersenem. Při samotné noci jsme cestovali
s malými spáči po městě, soutěžili, hráli hry a předev ším četli.
Stejný úspěch měla i setkání knihovny s prvňáčky s názvem Poprvé do knihovny, i setkání s předškoláky na hodinách Hádej,
hádej, hádači. Hodně oblíbené byly hodiny, které prožily děti z mateřských škol s princeznami – Hádáme se s princeznami.V březnu jsme se školáky po celý týden četli knihy, jejichž autoři byli pánové s jedním křestním jménem: Čteme knihy od
Josefů.
Výtvarně se mohly vyřádit děti v soutěži „Čte celé město“.
Turistickou sezónu informačního centra jsme zahájili cyklistickým výletem pro veřejnost po cestách regionu s cílem na Kounovských řadách.
K tradičním akcím knihovny patří Pasování prvňáků na čtenáře, které knihovna pořádá na začátku června. Na konec tohoto
měsíce je zase zařazena akce Hurá na prázdniny, v loňském roce s názvem Ahoj vodáci, námořníci a piráti.
Úžasné chvíle mohly strávit děti (ale i dospělí) s knihovnou v létě. Ta pro všechny, kdo neodjeli na prázdniny, připravila na

dvorku V Brance program, s názvem Knihovna v létě nespí. Příchozím se představily dva divadelní soubory, Divadlo De Fakto
Mimo z Jihlavy a Teátr Víti Marčíka, dílnu výroby ručního papíru s praktickými ukázkami vedla Ing. Štyrandová a o zážitky
z cestování na kole po celém světě se přišel podělit Jan Kopka.
Knihovna byla také jedním z pořadatelů letní víkendové, velmi vydařené, akce Rakovnické cyklování. Kola, kolečka, historické
šlapací stroje, bicykly, děti, puberťáci, dospělí i senioři, holky a kluci, muži i ženy, všichni bez rozdílu věku se mohli přijít
pobavit na Husovo náměstí, případně si sami na kole vyjet na výlet do okolí. Možností na výběr bylo opravdu mnoho.
Největší akcí knihovny byla zcela určitě výstava nazvaná Barevnosti aneb Pro radost s radostí. Výstava optimistických barevných obrázků Lenky Procházkové, textilních doplňků Pavly Zimmermannové a malovaných židlí od šikovných výtvarníků. Na
výstavu jsme si pronajali výstavní prostory v mansardě muzea. Samotná výstava trvala 32 dní a knihovna ji doplnila dalšími
pořady pro všechny věkové kategorie. Pozvání přijali originální hosté a nikdo z návštěvníků akcí se nenudil. Přijel hudebník,
výtvarník, básník a všeuměl Petr Nikl. Navštívila nás spisovatelka a vypravěčka Ivona Březinová. Čas na Rakovník si udělala
jedno odpoledne herečka Bára Hrzánová s Hrdým Budžesem. Výtvarník Adolf Dudek rozdával optimismus dětem i dospělým na
originální hodině výtvarné výchovy a výtvarnice Lenka Procházková pracovala s kolektivy dětí na výrobě velkých papírových
zvířat. Organizování výstavy a přídavných akcí bylo náročné, ale bylo nám skoro líto, když jsme výstavu rozebírali.
Na výstavu Barevnosti navazovala ještě jedna mega akce – večer nazvaný Francouzské šansony a dražba malovaných židlí.
S francouzskou hudbou přijeli do Rakovníka úžasní hosté, Eva Kriz-Lifková a Milan Dvořák, kteří navodili skvělou atmosféru
pro následnou aukci židlí. Z návštěvníků večera se stali štědří hosté, díky jimž jsme mohli předat v závěru večera dennímu
stacionáři Ráček 62 300 Kč.
Prosinec jsme zahájili vypouštěním balónků s přáníčky Ježíškovi – Vánoce s českým Ježíškem. V den konání akce nám vůbec nepřálo počasí a také trhy nás vyhnaly z náměstí do letního kina. Nevyhovující prostor a déšť způsobil, že se balónků do
vzduchu vzneslo podstatně méně než v loňském roce. O to větší jsme měli radost, když nám děti přišly sdělit, že se balónek
s jejich přáním dostal opravdu na to správné místo a jejich přání bylo tajemným Ježíškem splněno.
V čase adventu uspořádala knihovna speciální výtvarnou dílnu Matěje Formana. Dílna byla dvoudenní a její účastníci si během ní vytvořili a nakonec i vytiskli grafický list s tématem betlému.
Den pro dětskou knihu jsme pořádali třetím rokem a návštěvnost dětí a rodičů v sobotním dopoledni byla v dětském oddělení
velká. Je hezké sledovat rodiče při čtení dětem a nadšení dětí z každé milé knihy a obrázků.
Pohoda V Brance je název tradičního setkání knihovny, řemeslníků, škol a divadla. Když se sečtou všechna fakta, tak se už
hezkých pár let V Brance prožije krásný předvánoční den. Stejně milé je setkání knihovníků. Každoročně zveme do knihovny
pracovníky, kteří zaslouženě odpočívají od knihovnické práce i ty, kteří jsou aktivní na poli knihovnickém po celém regionu.
Předvánoční čas knihovna zpestřila návštěvníkům města i obyvatelům koncertem Hradního Dua. Z důvodů velkých mrazů se
koncert nekonal na dvorku před knihovnou, ale v dětském oddělení. Po této akci bylo jasné, že do knihovny patří nejen regály
s knihami, ale také hudebníci s nástroji a vyzdobené vánoční stoly, svařák a vůně purpury.

Spolupráce knihovny
Spolupráce je důležitou součástí života Městské knihovny Rakovník. Jsme kolektivním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Spolupracujeme s Národní knihovnou
ČR, Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně i městskými
knihovnami v celé republice.
V rámci regionu Rakovnicko spolupracuje knihovna s obecními úřady a knihovnami. Na základě smlouvy pomáháme obecním knihovnám s nákupem fondu do jejího majetku a s jeho
zpracováním. V roce 2009 měla městská knihovna podepsané
smlouvy s 26 obecními úřady.
Knihovna a její pracovníci se také podíleli na některých akcích, které pořádala jiná instituce. Ve spolupráci s Masarykovou obchodní akademií jsme byli u literární soutěže Rok
s MOA, kdy se hodnotily práce na velmi zajímavá témata
z oblasti soužití lidí a generačních poznatků. S touto školou
a Oblastním archivem jsme spolupracovali také na projektu
Rakovnické osobnosti.
Se Svazkem měst a obcí Rakovnicka jsme spolupracovali na
literární soutěži Tmavomodrý svět (téma handicapovaní lidé
a sociální problémy společnosti). Pod hlavičkou města jsme
prezentovali Rakovník na Křivoklátském panování, které každoročně organizuje také Svazek měst a obcí.
Společně s Rakovnickem, o. p. s. jsme představovali Rakovník a region Rakovnicko na veletrzích cestovního ruchu v Brně
a v Praze.
Na pozvání Základní umělecké školy Rakovník se knihovna zúčastnila Vánočního jarmarku, který škola pořádala ve svém
venkovním areálu.

Hospodaření knihovny v roce 2009
Výdaje
501 Knihy, časopisy, DVD, CD
501 DHIM
501 Propagační materiály, nákup, vydávání
501 Ostatní materiál
502 Spotřeba energie, dodávky tepla
511 Údržba, opravy
512 Cestovné
518 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
Ostatní náklady (pojistné, odpisy majetku..)
celkem

514 094
3 748 722
838 413
324 104
15 125
71 573
149341
8 725 831

Příjmy
602 Tržby
644 Úroky
648 Zúčtování fondů
691 Dotace a granty
celkem

815 465
11 541
30 000
7 926 903
8 783 909

Hospodářský výsledek

637 433
207 810
211 045
463 095
358 456
97 115
4 785
1 084 720

58 078

Děkujeme
Mnoho aktivit a služeb zmíněných v této zprávě by se vůbec neuskutečnilo, nebo by měly jinou podobu, nebýt našich partnerů
– státních a městských institucí, neziskových organizací, firem i jednotlivců.
Děkujeme MĚSTU RAKOVNÍK za celoroční podporu všech činností městské knihovny.
Děkujeme KRAJSKÉMU ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE za finanční podporu přednášek „Poznejte Rakovník a jeho okolí“ a letní akce „Knihovna v létě nespí“.
Poděkování patří knihovnickým přátelům a spřáteleným organizacím za podporu při pořádání všech akcí a hlavně za
finanční podporu akcí pro děti. Mnohdy má knihovna u našich přátel také velkou podporu morální, za což jim děkujeme
speciálně.
JAROSLAV PICEK, ELEKTRO VIOLA, JIŘÍ KŘIKAVA, DANIEL HASAL, GEOMAPA RAKOVNÍK, INVERA RAKOVNÍK
MUDR. JANA CÍSAŘOVÁ, LIBUŠE VYŠOHLÍDOVÁ, OPTIKA U HRUŠKY, PEKAŘSTVÍ ŠPÁŇA, JAROMÍR MATOUŠEK
RAKOCHMEL KOLEŠOVICE, POTRAVINY U LUTOVSKÝCH, RAKOPLYNOSERVIS RAKOVNÍK
Děkujeme partnerům a organizacím za spolupráci
KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK, MUZEUM T. G. M. RAKOVNÍK, RABASOVA GALERIE, GRAFICKÉ STUDIO LOKŠAPREPRESS
TISKÁRNA U TUČKŮ, DIVADELNÍ SPOLEK TYL, RAKOVNICKO, O. P. S., SVAZEK MĚST A OBCÍ RAKOVNICKA
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV RAKOVNÍK, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RAKOVNÍK
Děkujeme školám a školským zařízením za návštěvnost akcí pro děti a studenty.
Děkujeme učitelům za bezvadnou spolupráci.
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA RAKOVNÍK, MOA RAKOVNÍK,
1. ZŠ RAKOVNÍK, 2. ZŠ RAKOVNÍK, 3. ZŠ RAKOVNÍK, 1. MŠ RAKOVNÍK
MŠ PRŮBĚŽNÁ, MŠ ŠAMOTKA, MŠ V LUKÁCH, MŠ V PARKU, MŠ VINOHRADY, MŠ YMCA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ RAKOVNÍK
Děkujeme DOMOVU RÁČEK za veškerou spolupráci, ale především za úžasné kamarády, které jsme mezi klienty našli.
Speciální poděkování si zaslouží
MILAN ZIMMERMANN za celoroční spolupráci s knihovnou a za ochotu pomoci s každou netradiční akcí, kterou knihovna vymyslí. Děkujeme PAVLE ZIMMERMANNOVÉ a VIKTORCE ZIMMERMANNOVÉ za nápady a grafické zpracování všemožných tištěných
materiálů.

Kristýna Habadová, 6 let

Knihy našich srdcí
V roce 2009 proběhla celorepubliková akce nazvaná Kniha mého srdce. Skoro rok mohla veřejnost svým hlasem a vyznáním
vybírat knihu, která je nejbližší srdci českého čtenáře. V listopadu byly vyhlášeny výsledky a nejoblíbenější knihou v Česku se
stal Saturnin spisovatele Zdeňka Jirotky.
Městská knihovna oslovila své čtenáře, spolupracovníky a osoby veřejně činné, aby se zamysleli nad svojí četbou a napsali
o svém oblíbeném titulu několik vět. Zřejmě z nedostatku času, či z odpovědnosti za své vyznání, nebo z pocitu ztráty času
nad takovými úvahami, či snad z důvodu nečtení, se do knihovny dostalo poměrně málo vyznání „své“ knize. O co bylo vyznání
méně, o to byla upřímnější a opravdu byla od srdce. Těm, kdo se na chvilku zamysleli, usedli a poslali e-mail do knihovny, moc
děkuji a velice si vážím všech myšlenek i jejich autorů.
Úryvky z některých vyznání dávám do zprávy za rok 2009. Myslím si, že rozhodně patří do zprávy, která je zaměřena pohádkově. Při čtení všech příspěvků, jsem si jako v pohádce připadala. Každá věta mě pohladila a potěšila, některá dojala a rozplakala, jiná rozesmála, ale všechny donutily mě samotnou se znovu zamyslet. Děkuji.
Když jsem se rozmýšlela, které knížce udělím to přední právo nejmilejší knížka, nebo chcete-li, knížka mého srdce,
měla jsem na výběr z více titulů pro malé čtenáře, ale nakonec jsem dala na svůj cit a vybrala jsem své první „pořádné“
samostatné čtení. Knížka s pevnou vazbou, Dobrodružství veverky Zrzečky od Josefa Zemana. Ještě dodnes ji mám doma
s vírou, že poslouží i dalším generacím.
Knihou mého srdce je Jih proti severu od Margaret Mitchellové, četla jsem ji již mnohokrát a poprvé mi učarovala
v kouzelném slovenském vydání s názvem Odviate vetrom. TU knihu jsem zapomněla kdysi pod lavicí v jedné třídě a její
ztráta mne mrzí dodnes.
Propadla jsem romantice bílých plání, zamrzlých řek, vyjících vlků a divoké přírody. Objevila jsem autora, který popisoval krajinu, lidi, kteří v ní žili, události, co se staly, tak barvitě, že jsem se nemohla od knížky odtrhnout. Hlavní hrdina mne
uchvátil hned na začátku. A tak se opět vracím, dnes asi po dvacáté, k Bílému dni Jacka Londona. Zase ožívá na stránkách
knihy ten bojovník za lepší život na drsné Aljašce.
Nemůžu nezmínit mého velmi oblíbeného autora, kterým je Roald Dahl. Těžko vybrat jednu jeho knihu, mám ráda všechny. Mám
ráda jeho vyprávění a humor. Ráda se vracím k jeho knížkám „Můj strýček Oswald“ a „Milostné rošády“. Ale jelikož se tomuto autorovi
věnuji v poslední době hlavně s dcerou, jedná se o jeho knihy určené hlavně dětem. Myslím, že nejvíc mě okouzlila jeho „Matylda“.

Kdybych měla vyslovit název jedné knihy, která mě v životě nejvíce ovlivnila, tak bych řekla, že nevím. Knih jsem
přečetla od útlého mládí určitě tisíce, ale tak od deseti let mě začala zajímat česká historie, takže jsem přečetla celého A.
Jiráska a byla to pro mě tenkrát pomalu červená knihovna. Takže určitě mě nejvíce ovlivnil spisovatel A. Jirásek.
A přece jen – je tu – kniha, spíše knížečka. Dodnes ji mám uschovanou, občas do ní nahlédnu, to v časech horších a náročných. Knížka, která je pro mne v mém životě nejdůležitější, souvisí s člověkem, který je tím mým nejcennějším a nejmilovanějším. Deníček našeho děťátka od autorky Dagmar Hilarové a ilustrátorky Aleny Fingerlandové. Knížečka je plná povídání,
říkadel a obrázků.
Ale úplnou bombou bylo Fimfárum Jana Wericha. I když se jedná o pohádky spíš pro dospělé, hodně se mi líbila nejen
pro skvělý humor, ale i hlubokou moudrost a lidskost jejího autora. S kamarádkami jsme si citovaly některé vybrané oblíbené
pasáže a moc jsme se nasmály a skvěle se bavily.
Existuje jedna kniha, ke které mám vztah zcela jiný než k ostatním. Tahle kniha mě donutila přemýšlet, hledat hodnoty
a důležitosti života. Tahle kniha mi přinesla mnoho poznání. Usínala jsem s Malým princem a myslela na jeho květinu, vstávala
jsem s Malým princem a přemýšlela o radách moudré lišky. K Malému princi se vracím často, listuji v knize a zase jsem donucena přemýšlet. Malý princ je moje kniha návratů. Jednou jsem ji otevřela, přečetla, zapřemýšlela, odložila ji stranou, ale za
čas jsem u ní byla zase zpátky. Myšlenky a vzpomínky mě donutí vzít tuhle knihu zase do ruky a znova ji číst. Je to pohádka,
ale vlastně zároveň není, přestože v ní má hlavní roli princ. Princ, dítě vynese na světlo poznání, které by mělo být blízké
každému z nás: tajemství čistého srdce, dobra a krásy. Ano, pokud mám vyslovit jeden jediný titul, který zůstal v mém srdci,
tak je to určitě Malý princ francouzského spisovatele Antonie de Saint Exuperyho.
Ráda se uzavřu do titulů, jako jsou Mraky nad Barrandovem nebo z poslední doby titul Den, kdy došly prachy. Zkrátka
pokud bych měla říci ten jediný titul, se kterým bych chtěla být na „pustém ostrově“ bylo by to opravdu složité. Co kniha to
jiná nálada. Našla by se další a další řada knih. V každém případě je pro mě kniha ten nejdůležitější „lék“.
Nevím, kolik mám ve své knihovně knih. Mám je ráda všechny. Od svých prvních knížek s velkými písmenky a plnými
pohádek s dobrým koncem až po knihy plné informací a údajů. V knihovně mám útlé knihy povídek i tlusté romány. Na policích
stojí knížky plné veršů, krásných slov o lásce. Své místo zde mají knihy o umění, ráda si prohlížím reprodukce obrazů známých
i méně slavných mistrů. Mám tu i fotografické publikace zabývající se Vysočinou i leteckými pohledy z celé republiky. Když tak
přemýšlím, tak snad jen knihám o matematice a fyzice se poněkud vyhýbám.

Knihovna čte dětem
Městská knihovna Rakovník podporuje projekt „Celé Česko čte dětem“. Čtěme dětem 20 minut denně, každý den. Nejde jen
o čtení, jde o mnohem více. O emoce, o pohlazení. O pocit dítěte, že rodič patří v tuhle chvíli právě jen jemu, že je důležité
a milované. Čtení dětem je neokázalým projevem lásky, kterou všichni tolik potřebují. Nic nezastoupí mámu nebo tátu, kteří
sedí na kraji postele a čtou.
V knihovně čteme dětem nahlas často a pohled na soustředěné a zaujaté obličeje dětí svědčí o tom, že je čtení baví. Zkusme
číst s dětmi doma, ten pocit vzájemné blízkosti je úžasný a neopakovatelný.

Vážení čtenáři, příznivci čtení a knihovny, děti i dospělí,

možná vám přijde zvláštní, že zpráva o činnosti knihovny, kterou čtou většinou lidé dospělí, začala pohádkou. Důvodů k tomu
bylo několik.
Zaprvé: neznám nikoho, ani jediného člověka, který by si nepamatoval nějakou pohádku ze svého dětství. Každý z nás si určitě vzpomene na pohádky, které mu četli nebo vyprávěli rodiče, babičky a dědové. Všichni jsme vyrůstali na obrázkových
pohádkových knihách, ale jenom některým vydržela radost z knih do dospělých let.
Zadruhé: pohádky máme rádi, neboť v nich vždy vítězí láska nad nenávistí a dobro nad zlem. V životě to tak úplně stoprocentně neplatí, ale proč si o tom alespoň nečíst.
Zatřetí: v pohádkách jen moudří králové dávají moudrá rozhodnutí. A jedna z možností, jak se stát moudrým, chytrým a spravedlivým, je neustále se vzdělávat, studovat a vstřebávat informace. K tomu nám pomáhá četba, čtení knih, dokumentů
a dalších materiálů.
Začtvrté: každý dospělý byl dítětem. Někdy na to nějak zapomínáme. A pohádka je ideální způsob, jak si připomenout dětská
léta. Při každodenním čtení pohádek dětem se dá zapomenout na spoustu starostí a zavzpomínat na roky svého dětství.
Zapáté: loňský rok pořádala naše knihovna spoustu krásných akcí pro děti. Děti byly nadšené, knihovna plná dětských hlasů
a smíchu, a my knihovníci jsme se cítili tak trochu jako v pohádce.

Vážení přátelé knihovny,

přečetli jste si informace o knihovně. Dozvěděli jste se, jak knihovna hospodařila. Víte také, s kým knihovna spolupracovala
a kdo podpořil její aktivity pro veřejnost. Dočetli jste se mnoho nového, co jste o knihovně nevěděli.
Za všemi větami a za všemi čísly této zprávy je schována spousta práce, běžných úkonů, ale také mnoho času, nápadů, energie
a obětavosti pracovníků, přátel a příznivců knihovny. A vše, co jsem jmenovala, děláme pro vás a věřte, že to děláme rádi.
Chceme, abyste do knihovny přicházeli s radostí, na regálech nacházeli hodnotné poklady a odcházeli moudřejší a zkušenější.
Pak i vy se v našem Království knih budete cítit jako v pohádce.

Fotografie z vybraných akcí
pořádaných knihovnou v roce 2009

Fotografie z vybraných akcí
pořádaných knihovnou v roce 2009

Pohádkový rok 2009
s pracovníky knihovny
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