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1. Výpůjční služba
Výpůjční službu knih, novin a časopisů zajišťují oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, čítárna a naše
pobočka Na Sídlišti. Součástí čítárny je také studovna, která vedle kopírování a přístupu na internet nabízí
bohatý fond regionální literatury, možnost nahlédnout do sbírky zákonů, a v neposlední řadě rešeršní a
referenční služby.
Statistika oddělení pro dospělé:
Počet čtenářů:

1 723

Počet návštěv:

23 498

Návštěvníci on-line služeb:

10 097

Počet výpůjček:

84 649

Naučná literatura:

24 531

Krásná literatura:

60 118

MVS požadovaná
Z jiných knihoven

2 382

Jiným knihovnám

280

Statistika oddělení pro děti:
Počet čtenářů:

463

Počet návštěv:

5 014

Počet výpůjček:

12 400

Naučná literatura:

2 229

Krásná literatura:

10 171

Počet uskutečněných besed pro školy:

59

Počet celostátních akcí:

4

Statistika oddělení studovna a čítárna:
Počet evidovaných periodik:

40

Počet knih:

2 813

Počet knih s regionální tématikou:

961

Počet návštěv:

3 433

Návštěvníci internetu:

1 402

Počet evidovaných osobností:

522

Počet excerpovaných článků:

6003
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Statistika pobočky Na Sídlišti:
Počet čtenářů:

262

Počet knih:

20 424

Počet odebíraných periodik:

1

Počet návštěv:

4404

Počet výpůjček - knihy:

18648

Naučná literatura - dospělí:

6650

Krásná literatura - dospělí:

10539

Naučná literatura - děti:

576

Krásná literatura - děti:

883

Počet výpůjček – periodika:

378

2. Oddělení akvizice a katalogizace
Oddělení akvizice zajišťuje pravidelný a plynulý nákup knih a tím zajištění novinek knižního trhu. Knihovna
nejvíce spolupracuje s profesionálními distributory, ale i samotnými knihkupci. Na akvizici knih navazuje
jejich katalogizace, čili přiřazení přírůstkového čísla, přiřazení identifikačního čísla v rámci mezinárodního
desetinného třídění u odborné literatury a popsání předmětových hesel.
Statistika oddělení akvizice a katalogizace:
Přírůstky:

3 436 titulů

Úbytky:

3 313 titulů

Náklady na pořízení knihovního fondu: 643 805,- Kč

3. Vzdělávání pracovníků
Jednotliví pracovníci v průběhu roku absolvovali 21 vzdělávacích kurzů a seminářů na různá témata:
předmětová hesla Národní knihovny, analytický popis článků, digitalizace a budoucnost knihoven
v digitálním světě aj. Dvě pracovnice se zúčastnily systematického vzdělávacího cyklu pořádaného Unií
zaměstnavatelských svazů v rámci programu Zvyšování flexibility pracovníků v kultuře. Podnětnými jsou i
exkurze do dalších knihoven České republiky.

4. Akce knihovny
4.1. Besedy a přednášky
V Městské knihovně Beroun pořádáme již pravidelně besedy a přednášky na různá témata. Protože
knihovna nedisponuje přednáškovým sálem, akce se konají v prostorách oddělení pro děti, kde je menší
vyvýšené pódium a možnost uspořádat židle do řad. Ve výjimečných případech, když očekáváme vysokou
návštěvnost, konáme akci po předchozí dohodě v 1. patře v prostorách Klubu důchodců.
Financování přednášejících je variabilní. Někteří přednášející nepožadují honorář, s některými je
sepisována Dohoda o provedení práce. V roce 2011 jsme podali žádost o grant Středočeského kraje na
podporu kulturních akcí v knihovně, z něhož byla financována velká část přednášek tohoto roku.
3

V roce 2011 jsme uskutečnili 24 besed, přednášek a autorských čtení. Pravidelně se besedy konají ve
spolupráci s paní Marií Holečkovou (cyklus Setkání s autory, které máte rádi). Od roku 2010 úspěšně
spolupracuje s berounskou Církví bratrskou, která u nás pořádá dvě přednášky za rok.
Z našich uskutečněných přednášek uvedeme například: Naše zdraví v našich rukou, Albánie – aneb
stopem po nejzapadlejším koutu Evropy, Setkání s Richardem Pachmanem, Síla myšlenky nebo Karlštejn –
tajemný hrad nad Berounkou. Velký úspěch jsme zaznamenali s přednáškou Český kras – krajina, lomy,
jeskyně. Knihovna se v loňském roce také poprvé připojila do projektu STRANOU – Evropští básníci naživo
a také jsme uskutečnili první večerní program pro dospělé s názvem Na romantickou notu aneb Romantický
večer pro ženy, které rády sní. V tomto roce se uskutečnil 2. ročník úspěšného jednodenního festivalu
FOTOblázinec, během kterého probíhaly výstavy, prezentace vystavujících a tématické přednášky. Na
oddělení pro děti se uskutečnilo další Pasování na čtenáře.
Knihovna se vedle svých pořadů připojuje i k celostátním aktivitám pořádaným Svazem knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP). I letos jsme uspořádali cyklus přednášek v rámci Března – měsíce
čtenářů, Noc s Andersenem neboli nocování dětí v knihovně, Týden knihoven a Den pro dětskou knihu.
V roce 2011 vznikl nový celostátní projekt s názvem Čtenář roku a oddělení pro děti se zapojilo do nové
akce 1. mezinárodní Týden čtení dětem, na jehož základě uspořádalo několik setkání a společných čtení
dětí s představiteli berounského veřejného života.
4.2. Výstavy a vernisáže
První výstava se v knihovně uskutečnila v listopadu 2003. Od prvotních skromných začátků jsme se
v průběhu let proměnili na žádané výstavní prostory s pravidelnými výstavami. V současné době mají
vystavovatelé možnost prezentovat svoji tvorbu v prostorách oddělení pro dospělé a studovny, ve
vestibulu knihovny a na schodišti vedoucího do 1. patra. Většina prostor disponuje závěsným systémem,
který umožňuje snadnou manipulaci.
Výstavy nejčastěji zahajujeme začátkem měsíce, a doba jejich trvání je 30 dní. Pouze v letním
období, kdy je prázdninový provoz, umožňujeme delší výstavní dobu. Pronájem prostor je bezplatný.
Během let vznikl zájem vystavovatelů o pořádání vernisáží, na který jsme pozitivně reagovali. Součástí
vernisáží bývají hudební či taneční vystoupení a recitace.
4.3. Koncerty a vystoupení
Koncerty v knihovně již nepatří k něčemu neobvyklému. Od počátečních hudebních sobot věnovaných
zpěvu a hře na tibetské mísy, konaných před několika lety, se u nás uskutečnilo již několik hudebních
koncertů. V roce 2011 se uskutečnilo vystoupení Josefa Snětivého (saxofon) v rámci komponovaného
večera a adventní koncert Jiřiny Dvořákové Marešové (varhany) uskutečněný ve spolupráci s Církví
bratrskou Beroun. Jak jsme se již zmínili, krátká hudební vystoupení jsou běžnou součástí vernisáží výstav.
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4.4. Výsledná statistika za rok 2011
Počet uskutečněných výstav a vernisáží:

18

Počet uskutečněných besed a přednášek:

24

Počet dalších uskutečněných akcí

8

Počet návštěvníků akcí:

3 220

5. Přílohy
5.1. Besedy a přednášky
5.1.1. Diesel II. – 30. 3. 2011

5.1.2. Povídání o léčivé energii – 21. 9. 2011
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5.2. Výstavy a vernisáže
5.2.1. Krajiny Marie Hoškové , výstava obrazů – listopad 2011

5.2.2. Do Anglie s Karlem Čapkem – duben 2011

5.2.3. Galaxie, vernisáž výstavy Richarda Pachmana spojená s hudebním vystoupením
- září 2011

6

5.3. Koncerty a vystoupení
5.3.1. Adventní varhanní koncert Jiřiny Dvořákové Marešové – listopad 2011

5.3.2. Obrázky z cest aneb Od pastelek k oleji, koncert na saxofon při vernisáži výstavy –
červenec 2011
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5.4. Různé
5.4.1. Na romantickou notu aneb Komponovaný večer pro ženy, které rády sní – únor 2011

5.4.2. Čtenář roku 2010 – březen 2011

8

5.4.3. Noc s Andersenem – duben 2011

5.4.4. 1. mezinárodní Týden čtení dětem – červen 2011

9

5.4.5. Festival Stranou. Evropští básníci naživo – červen 2011

5.4.6. Pasování na čtenáře – červen 2011

5.4.7. Fotoblázinec – říjen 2011
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5.4.8. Den pro dětskou knihu – listopad 2011
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