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1 ÚVOD 
 

Městská knihovna Beroun je veřejná knihovna zřizovaná městem Beroun.  

Posláním knihovny je zajišťovat veřejné knihovnické a informační služby všem bez rozdílu a bez ohledu 

na pohlaví, náboženské vyznání, rasovou příslušnost či dosažené vzdělání, jak je stanoveno knihovním 

zákonem č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb  

Městská knihovna Beroun systematicky buduje fond krásné a odborné literatury a jiných informačních 

pramenů, vytváří a archivuje fond regionální literatury včetně zpracovávání a shromažďování informací 

o regionu. Podílí se na primárním vzdělávání žáků a studentů v úzké spolupráci s místními základními 

a středními školami a prostřednictvím doprovodného programu na sekundárním vzdělání občanů 

včetně nabídky volnočasových aktivit.  

 

 2016 2017 

Čtenáři   2 730 3 140*1 

Návštěvníci knihovny 82 909 65 188*2 

Výpůjčky 114 063    110 259 

Přírůstek knihovního fondu /počet svazků/ 3625 3 491 

Kulturní akce pro veřejnost /výstavy, akce pro děti/ 49 61 

Vzdělávací akce pro veřejnost /besedy, přednášky a semináře/ 148 169 

 

*1 V roce 2017 došlo celostátně k úpravě způsobu evidence registrovaných čtenářů. Je možné, že počet čtenářů 

je touto změnou ovlivněn. 

*2 V roce 2017 se uskutečnilo o 10 výstav méně než v předešlém roce. To velmi výrazně ovlivnilo návštěvnost. 

Zároveň v roce 2016 slavila knihovna své výročí, s kterým bylo spojeno několik nadstandardních akcí. Statistiku 

ovlivňuje i pořádání fotografického festivalu Fotoblázinec. Jedná se o bienále, které se konalo v roce 2016 a další 

se uskuteční až v roce 2018. 
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2 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
Městská knihovna hospodařila s rozpočtem ve výši 5,260.000,- Kč. 

Na základě podané projektu obdržela knihovna 40.000,- Kč z  dotace Ministerstva kultury. 

Díky dotaci tak mohla plynule pokračovat harmonizace autorit /sjednocení autoritních záznamů/,      

která byla zahájena v posledních letech.  

Hospodářský výsledek skončil se ziskem 32.345,44 Kč. 

 

Přehled ekonomických ukazatelů 

 2016 2017 

Náklady celkem 5,838.546,46 5,858.622,90 

Příjmy celkem 5,938.729,34 5,890.968,34 

Příjmy z hlavní činnosti 556.864,00 543.453,00 

Příspěvek zřizovatele 5,150.000,00 5,260.000,00 

Hospodářský výsledek 100.182,88 32.345,44 

Mzdy 2,448.147,00 2,547.857,00 

 

 

Přehled pracovních úvazků  

Pracovní zařazení 
Prac. úv. 

plán 
Prac. úv. 

skutečnost 

Ředitelka  1,0 1,0 

Technicko-hospodářský úsek 0,75 0,75 

Oddělení služeb čtenářům – odd. pro dospělé, pro děti, studovna, 
pobočka 

7,0 7,0 

Oddělení akvizice a zpracování fondu, zástupkyně ředitelky 1,5 1,5 

Celkem  10,25 10,25 
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3 AKVIZICE, ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA FONDU 
 
Přehled činností: 

 Výběr a objednávání knižních titulů 

 Výběr a objednávání audioknih 

 Spolupráce s nakladatelstvími a knižními distributory 

 Kompletace jednotlivých částí u děl na pokračování 

 Akvizice a katalogizace regionální literatury a zajištění její archivace 

 Katalogizace knih dle nových mezinárodních katalogizačních pravidel RDA ve výměnném 

formátu MARC21 

 Sdílená katalogizace 

 Přispívání do Souborného katalogu Národní knihovny 

 Stahování obálek knih, anotací a obsahů (díky členství ve SKIP) 

 Stahování a kontrola jmenných autorit a věcných předmětových hesel v autoritní podobě z 

Portálu národních autorit spravovaných Národní knihovnou 

 Zpětná kontrola starších katalogizačních záznamů, případně jejich oprava 

 Systematická práce s fondem  

 Organizační zajišťování pravidelné revize knihovního fondu – v r. 2017 byl zrevidován fond 

hlavního skladu 

 

 Vzhledem k stoupajícímu počtu výpůjček zvukových knih a mluveného slova bylo zakoupeno 

větší množství audioknih a rozhlasových her (130 ks).  

 Z toho důvodu byl rovněž pořízen katalogizační modul Audiovizuální média a elektronické 

zdroje. Díky tomuto modulu došlo k retrokatalogizaci zvukových a audiovizuálních CD a DVD    

z fondu berounské knihovny a doplnění nově zakoupených. 

 I v tomto roce pokračovala organizaci skladu. Proběhlo systematické obsahové a formální 

vyřazování knih staršího vydání a došlo k postupnému zrušení původního systému řazení 

skladových knih dle signatury. V současnosti je signatur užito pouze u nejstaršího, archivního 

fondu knihovny. Ostatní tituly jsou řazeny abecedně u beletrie a dle mezinárodního 

desetinného třídění u odborné literatury. 

 

 2016 2017 

Přírůstek /svazky/ 3 625 3491 

Náklady /Kč/ 633.171,- 670.631,- 
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4 SLUŽBY ČTENÁŘŮM 
Výpůjční služby zajišťují jednotlivá oddělení, konkrétně oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro 

děti, čítárna spojená se studovnou, pobočka Sídliště a pobočka Zdejcina.  

 

2016 2017 

Počet čtenářů 2 730 3 140 

Návštěvníci knihovny * 82 909 65 188 

Výpůjčky   114 063 110 259 

 

*V tomto přehledu jsou započítány nejen fyzické návštěvy čtenářů, ale i návštěvy on-line služeb (vychází se ze 

statistického výkazu pro MK). 

 

4.1 Oddělení pro dospělé 

Přehled činností: 

 absenční /mimo knihovnu/ půjčování knih  

 rezervace knih, které jsou momentálně vypůjčené 

 meziknihovní výpůjční služba (MVS) knih, které knihovna nemá ve fondu 

 zprostředkování půjčování zvukových knih pro nevidomé a slabozraké 

 příprava knih dle zaslaných elektronických žádanek přes web a e-mail 

 systematická práce s fondem - jeho obměna a přeskladňování 

 poskytování bibliografických a faktografických informací 

 informatika pro střední školy 

 balení a štítkování nových knih 

 barevné značení knih dle tematického třídění knih (novinka z roku 2014) 

 opravy poškozených knih 

 spolupráce s obecními knihovnami, poskytnutí pomoci při výběru knih a odborné konzultace  

 

 V tomto roce byl rozšířen volný výběr beletrie, zejména oddělení s literaturou sci-fi a fantasy, 

která je velmi populární u mladých čtenářů. 

 Protože stoupl zájem o půjčování detektivních příběhů od českých autorů, byla jejich díla 

vyčleněna samostatně.  

 Pro snadnější zpřístupnění doporučené četby pro studenty byly divadelní hry a poezie 

umístěny do přední části volného výběru. 
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 2016 2017 

Počet čtenářů 1 685 1 845 

Počet návštěvníků 21 963 24 086 

Počet výpůjček 76 378 73 579 

 

 

4.2 Studovna a čítárna 

Přehled činností: 

 prezenční (v prostorách studovny) půjčování odborné literatury 

 prezenční půjčování novin a regionálního tisku 

 prezenční půjčování knih s regionální tematikou 

 prezenční i absenční (domů) půjčování periodik 

 prezenční i absenční (domů) půjčování audioknih, zvukových (dále ZD – zvukové dokumenty) 

a elektronických dokumentů pro dospělé i dětské čtenáře 

 kopírování, tisk, skenování 

 meziknihovní výpůjční služba (MVS) novin, časopisů a kopií článků 

 tvorba a správa databáze regionálních osobností 

 tvorba a správa databáze článků excerpovaných z regionálních novin a časopisů 

 přístup do databáze zákonů v právním informačním systému CODEXIS společnosti Atlas 

Consulting 

 zpracování rešerší 

 poskytování přístupu na internet 

 školení práce na internetu 

 koordinace kulturních a vzdělávacích akcí pro dospělé 

 

 Pro studovnu se stává čím dál zásadnějším fakt, že si zde čtenáři mohou půjčovat zvukové knihy 

a mluvené slovo. Největší zájem je o audioknihy, zároveň se však těší zájmu rozhlasové 

adaptace, též i pohádky a příběhy pro děti   

 V r. 2017 proběhla rozsáhlejší aktualizace fondu určenému k prezenčnímu studiu. Na základě 

formální a obsahové analýzy došlo k vyřazení starších encyklopedií a naučných publikací,    

které byly nahrazeny aktuálními.  

 Knihovna se stala validačním místem Moje ID. Je to služba, která umožňuje uživatelům 

centrálně spravovat svou internetovou identitu. Uživatelé se mohou posléze přihlašovat na 

webových stránkách, které službu Moje ID podporují, bez nutnosti registrace a nastavování 

jména a uživatelského hesla. Validace je prováděna ve studovně všem zájemcům zdarma.  

 V regionální databázi bylo v loňském roce vytvořeno 175 nových záznamů, které zahrnují nejen 

osobní jména, ale také korporace či geografické názvy. Na konci roku regionální databáze 

obsahovala celkem 935 záznamů, z nich bylo 194 v autoritní podobě.  

 Databáze článků je postavena na excerpci regionálního tisku (Podbrdské noviny, Radniční list, 

Berounský deník, dříve také Echo) a významných regionálních sborníků (Český kras, Minulostí 

Berounska). Významnou složkou je vkládání předmětových hesel ze souboru věcných autorit 
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Národní knihovny a zároveň oprava klíčových slov na předmětová hesla ve starších záznamech. 

Cílem je především sjednocení možných vyhledávaných termínů, které se tak vyskytují jen           

v jedné preferované podobě, a tím snazší vyhledávání např. při rešerších či poskytování 

informací o regionu. V roce 2017 bylo nově vytvořeno 825 záznamů a celkem databáze 

obsahovala 15 272 záznamů. 

 

 

 2016 2017 

Čtenáři jsou evidováni v ostatních odděleních   

Počet návštěvníků 2 324 2 344 

Počet výpůjček 3 128 3 580 

Počet titulů odebíraných periodik 54 55 

Počet knih – 
- z toho fond s regionální tematikou 

3 426 
1 288 

3 400     
1 212 

Počet elektronických dokumentů 58 53 

Počet audioknih 157 226 

Návštěvníci internetu 374 424 

Počet regionálních osobností 889 948 

Počet excerpovaných článků 14 772 15 272 

Školení práce na internetu 3 - 

 

 

4.3 Oddělení pro děti a mládež 
 

Přehled činností: 

 půjčování knih a časopisů pro děti od 0 do 15 let 

 knihy pro dyslektiky 

 soutěže, ankety, besedy, předčítání 

 spolupráce s mateřskými a základními školami z Berouna a okolí, nově též se školou 

Montessrori, skupinou Domácího vzdělávání Jany Králové  

 pravidelné návštěvy dětí Lesní školy  

 besedy na různá témata 

 deskové hry 

 dětský koutek 

 zapojení se do celostátních akcí a kampaní na podporu dětského čtenářství (Noc s 

Andersenem, Týden Čtení Dětem, Den pro dětskou knihu, pasování na čtenáře, Už jsem 

čtenář - knížka pro prvňáčka, Lovci perel) 
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 vystavování výtvarných a literárních děl dětí 

 návštěvy hodin literatury přímo na základních školách 

 pomoc při výběru knih vhodných pro mimočítankovou četbu 

 spolupráce se studentkami SPgŠ v Berouně 

 

 

 2016 2017 

Počet čtenářů  607 739 

Počet návštěvníků 6 100 6 328 

Počet výpůjček 14 449 14 519 

 

 

4.4 Pobočka Sídliště 
 
Přehled činností: 

 absenční /mimo knihovnu/ půjčování knih a časopisů pro dospělé 

 absenční půjčování knih a časopisů pro děti 

 rezervace knih, které jsou momentálně vypůjčené 

 bibliografické a faktografické informace 

 přístup na internet 

 soutěže, ankety, besedy, předčítání 

 spolupráce s mateřskými, základními a speciálními školami z Berouna a okolí 

 besedy na různá témata 

 zapojení se do celostátních akcí a kampaní na podporu dětského čtenářství /pasování na 

čtenáře, Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka, Lovci perel/ 

 návštěvy hodin literatury přímo na základních školách 

 pomoc při výběru knih vhodných pro mimočítankovou četbu 

 dětský koutek 

 Semínkovna 

 

 

 2016 2017 

Počet čtenářů 

- z toho děti 

420 

152 

507 

196 

Počet návštěvníků 6 980 7 915 

Počet výpůjček 19 680 18 581 
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4.5 Pobočka Zdejcina 

Přehled činností: 

 půjčování knih široké veřejnosti 

 vybírání knih podle zájmu čtenářů 

 fungování na úrovni malé obecní knihovny 

 

 2016 2017 

Počet čtenářů 18 12 

Počet návštěvníků 105 113 

Počet výpůjček 428 463 
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5 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 
Jednotlivá oddělení úzce spolupracují s mateřskými, základními, speciálními, soukromými i středními 

školami z Berouna a okolí. Díky této spolupráci děti a studenti pravidelně navštěvují knihovnu, stejně 

tak se knihovnice často podílejí na hodinách čtení ve školách. Na základě předchozí domluvy pracovnice 

připravují různé besedy na předem domluvené témata probírané ve škole. Další možností spolupráce 

je společné zapojování se do celostátních akcí, případně knihovna školám zprostředkuje zajímavé 

besedy nad rámec školních osnov. 

V roce 2017 bylo celkem uskutečněno 135 akcí ve spolupráci se školami. 

 

oddělení pro dospělé  7 besed 148 studentů 

oddělení pro děti        73 besed 1 435 žáků 

Pobočka Sídliště 55 besed 840 žáků 

 

 

5.1 Mateřské školy a základní školy 
 

5.1.1 Besedy 
Po předchozí dohodě s vyučujícími jsou připravovány tematické besedy pro děti různého věku. 

Nejčastěji probíhají seznamovací besedy s knihovnou a jejím fondem a představení současné literatury 

pro děti a mládež včetně významných ilustrátorů dětských knih. 

 

5.1.2 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a Pasování na čtenáře 
 

Dětii z 1.A  ze 3. ZŠ Beroun se ve spolupráci s knihovnou zapojily do projektu Už jsem čtenář - Knížka 

pro prvňáčka. V jejím rámci navštěvovaly knihovnu, kde se seznamovali s jejím chodem a s knížkami. 

Nakonec byli 12. května slavnostně pasováni na čtenáře. Nejdříve prošli zkouškou čtení a složili 

čtenářský slib. Pak už je král pasoval a od královny dostali knihu Lapálie v Lampálii od Martina 

Šinkovského, která byla vydána speciálně pro tento projekt. 
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Další třídou, která se letos zapojila do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, byla 1.C  ze 3. ZŠ 

Beroun. Děti 20. června pasovala na čtenáře čarodějnice Knihomila, která všem nejdříve vysvětlila, jak 

se mají ke knížkám správně chovat a vyslechla si, jak se děti naučily krásně číst. Nakonec každý prvňáček 

přísahal na čarodějnické koště a slíbil, že bude pravým čtenářem. Pak už všichni dostali malé dárečky a 

samozřejmě knihu k projektu Knížka pro prvňáčka. 

 

Již tradičně velkoryse bylo pojato pasování na čtenáře dětí z prvních tříd 2. Základní školy Beroun. 

Všechny tři první třídy byly pasovány v tělocvičně školy za účasti vedení školy, zástupkyň knihovny a 

rodičů. Akce se konala 21. 6. 2017  

 

5.2 Střední školy 
 

5.2.1 Informatika 
Ve spolupráci se středními školami se konají každoroční lekce informatiky určené pro studenty                  

1. ročníků. Na této úvodní přednášce jsou studenti seznámeni s fungováním knihovny a jejími službami. 

Středním školám jsou nabízeny vzdělávací besedy na téma regionální osobnosti, vznik a vývoj písma       

a knihy a oceněná současná česká literatura. V r. 2017 knihovnu navštívili studenti SOŠ a SOU Beroun-

Hlinky a Obchodní akademie Beroun. Celkem besedy navštívilo 148 studentů. 
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5.2.2 Festival Stranou – Evropští básníci naživo 
V rámci festivalu Stranou - evropští básníci naživo se v naší knihovně uskutečnila beseda pro studenty            

SOŠ a SOU Beroun Hlinky. Studenty navštívili polští básníci Franciszek Kamecki a Paweł Szydeł, a 

výtvarníci Jan Kaja a Jacek Soliński. Příjemnou atmosféru doplnila i jedna ze studentek, která sama 

recitovala své básně. 
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6 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO VEŘEJNOST 
 

6.1 Akce pro děti 
 

6.1.1 Noc s Andersenem 
Další nocování v knihovně se konalo ve dnech 1.-2. dubna. Tentokrát se ešlo 13 dětí ve věku od 6 do 

10 let, kterým celý večer dělali společnost Pinďa a Fifinka ze Čtyřlístku. Pro děti byl připraven zajímavý 

program. Nejprve navštívily Plzeňskou bránu, kde si vyslechly poutavý výklad. Po návratu do knihovny 

na děti čekalo občerstvení, povídání o Čtyřlístku a poznávací kvíz. A pak už nastal čas na hlavní část 

programu. Navštívilo nás 6 členů Sboru dobrovolných hasičů z Mníšku pod Brdy, od kterých jsme se 

dozvěděli úplně vše o jejich práci a pomoci druhým. Závěrem večera děti vyráběly velikonočního zajíce 

nebo kuře. 

 

6.1.2 Den pro dětskou knihu 
Další ročník této celostátní akce pro děti se uskutečnil sice o týden dříve (již 25. listopadu) ale i tak si 

ho děti užily. Kromě sobotního půjčování pro ně bylo připraveno adventní tvoření, výstavka knih 

regionálních autorů a kdo se nově zaregistroval, dostal malý dáreček. 
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6.1.3 Lovci perel 
Oddělení pro děti pokračovalo se svojí účastí na projektu i v jeho dalším ročníku. Po celý rok 2017 děti 

lovily perly - pravidelně četly z vybraných knih a odpovídaly na otázky. Perly se lovily také na pobočce 

na Sídlišti. Aktivně se do soutěže zapojilo kolem třiceti dětí. Výherci Lovců perel jak z oddělení pro děti, 

tak z pobočky byli slavnostně vyhlášeni v březnu 2017. Další ročník ještě probíhá, nejlepší lovci budou 

vyhlášeni a odměněni v červnu 2018. 

 

 

 

 

 

6.2 Akce pro dospělé 
Pro veřejnost pořádá knihovna nejrůznější přednášky, besedy, autorská čtení, hudební vystoupení, 

semináře, festivaly či vernisáže. Snažíme se, aby nabídka témat byla pestrá. Zveme jak regionální, tak 

celostátně známé osobnosti. S některými přednášejícími máme navázánu dlouhodobější spolupráci. 

Řada akcí se také koná díky spolupráci s dalšími institucemi. 

V roce 2017 se uskutečnilo 83 kulturních a vzdělávacích akcí určených dospělým čtenářům a veřejnosti. 

Zúčastnilo se jich 1692 návštěvníků. Besedy se konají v prostorách oddělení pro děti nebo v sále Klubu 

důchodců v 1. patře budovy. Mimo jiné jsme realizovali 12 výstav, které se konají v prostorách oddělení 

pro dospělé, ve studovně a vestibulu. Někteří zájemci využívají i možnosti vystavovat na schodišti do 

1. patra, které však již nenabízí takové komfortní podmínky. 

Níže nabízíme úzký výběr z těch nejzajímavějších akcí a výstav. 

 

6.2.1 Sólo pro Papuu 
Saša Ryvolová, nezávislá spisovatelka a publicistka, cestovatelka a autorka několika knih nás na své 

cestovatelské přednášce seznámila se Západní Papuou. Zaměřili jsme se na příslušníky kmene Dani v 

proslulém horském údolí Baliem, jejichž jediným oděvem je vysušený plod lahvovníku, zvaný „koteka“ 

a nížinný kmen Koroway, nazývaný podle svých obydlí na stromech „stromoví lidé“. Přednáška se 

uskutečnila ve středu 18. ledna 2017. 
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6.2.2 Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela aneb pěšky z České republiky 

až k oceánu na západ Španělska 
Přednáška Patrika Kotrby pojednávala o tom, že i cesta do Santiaga de Compostela může být ryzí 

cestovatelský svátek. Promítalo se, zpívalo a vyprávělo. Přednáška obdržela dvě ocenění: Cenu 

organizátorů na festivalu Caminos 2015 v Karlových Varech a Hlavní cenu na festivalu Cesty světem 

2016 ve Znojmě. Nás Patrik Kotrba navštívil ve středu 5. dubna 2017. 

 

6.2.3 Hra o trůny v knihovně podruhé 
Na sobotu 8. dubna 2017 jsme pro fanoušky knih G. R. R. Martina, jeho knižní série Píseň ledu a ohně 

a seriálu Hra o trůny uskutečnili další odpolední setkání s bohatým programem. Naši již známí 

přednášející Karel Kolmann a Tereza Micková nás opět zavedli do světa Hry o trůny. Sešla se opět 

skupinka nadšenců, kteří diskutovali a podělili se o vlastní názory a dojmy. Pro diváky jsme opět 

připravili občerstvení z kuchařky ze světa HOT. A stejně jako při prvním setkání jsme diváky překvapili 

v kostýmech. 
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6.2.4 Jak si pravým čajem a bylinami vylepšit zdraví 
Od Ing. Zdeňka Nepustila, odborníka na čaje, jsme se dozvěděli informace o kvalitním čaji a bylinách. 

Například co je EGCG, jak působí kofein a kdy čaj nejlépe pít? Nechyběly ani ochutnávky. To vše ve 

čtvrtek 11. května 2017. 

 

6.2.5 Čínská medicína 
Tradiční čínská medicína je jednou z vůbec nejstarších lékařských metod na světě. Jak zúročit znalosti 

tohoto učení v jednotlivých vývojových etapách života, ročních obdobích a životních křižovatkách? Jak 

podpořit tělo, aby bylo zdravé? Dozvěděli jsme se to v pěti krátkých pohádkách a příbězích z praxe 

léčitelky Jany Jarošové. Přednáška se uskutečnila ve středu 17. května 2017. 
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6.2.6 Místa utrpení, smrti a hrdinství – život vězňů v nacistických koncentračních 

táborech 
Ve středu 7. června 2017 se uskutečnila beseda s Asafem Auerbachem, jedním z dětí zachráněných 

před nacistickou likvidací sirem Wintonem. Beseda zahájila putovní výstavu s názvem Místa utrpení, 

smrti a hrdinství – život vězňů v nacistických koncentračních táborech, kterou organizuje Historická 

skupina Osvětim při Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. Výstava se konala pod 

záštitou starosty města Beroun Mgr. Ivana Kůse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7 Kreslit umí každý 
Na přednášce s ukázkami kreslení pravou hemisférou se účastníci měli možnost seznámit se s hravým 

kreslením, které zvládne opravdu každý. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. října 2017 pod vedením Ivy 

Justychové a Petry Beránkové a setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Na akci spolupracovala 

knihovna s organizací Veget centrum.     
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6.2.8 Vánoční šikovné ručičky 
Prodejní výstava rukodělných výrobků všech tvořivců a kreativců se uskutečnila ve středu 13. prosince 

2017 v čase od 13:00 do 17:00 hodin v budově knihovny. Se svou zručností se pochlubilo 22 

vystavujících, kteří představili výrobky z korálků, látky, plsti, papíru i keramiky. 

 

 

6.3 Celostátní akce a kampaně 
 

6.3.1 Březen - měsíc čtenářů 
V rámci tradiční celostátní kampaně Březen-měsíc čtenářů jsme uspořádali již čtvrtý charitativní bazar 

knih. Bazar nabídl nepřeberné množství literatury. Knihy do bazaru věnovali nejen čtenáři knihovny, 

ale i široká veřejnost a v nabídce byla také řada úplně nových titulů. Celkem jsme připravili 115 krabic 

s knihami. Díky velkému zájmu veřejnosti se  podařilo utržit rekordní částku 18 965 Kč, kterou jsme 

věnovali Domovu sv. Anežky České při Farní charitě Beroun. Za získaný obnos Farní charita pořídila 

osobní váhu pro imobilní klienty. 

 Farní charita rovněž zajistila výtvarné tvoření pro děti po celý den. 

V rámci bazaru jsme uspořádali Předávání cen knihovny. Předali jsme ceny nejúspěšnějším dětem ze 

soutěže Lovci perel a výherkyni naší etapové soutěže Šifra mistra Pocha, Lucii Večerníkové. Malou 

pozornost získali také všichni hráči, kteří etapovou soutěž zakončili. V rámci kampaně Březen-měsíc 

čtenářů jsme ocenili také Čtenáře roku. Tato cena se vždy předává podle určitých kritérií a letos se v 

českých knihovnách oceňovala „čtenářka babička“. U nás se jí stala paní Květuše Kösslová. O kulturní 

doprovod se postaralo Středisko volného času Domeček Hořovice s děvčaty z kroužku šití, která 

předvedla módní přehlídku se svými vlastními výtvory a místní taneční skupina Shakeelah Tribe. 
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6.3.2 Týden knihoven 
V rámci 21. ročníku celostátní akce Týden knihoven jsme uspořádali Den otevřených dveří. V každou 

celou hodinu bylo možné zažít komentovanou prohlídku knihovny. Celkem se sešlo 34 zájemců včetně 

jedné třídy studentů ze SOŠ a SOU Beroun Hlinky.  

Cestovatel Rosťa Gregor seznámil návštěvníky s tím, jaké to je cestovat v zimě na kole Karpatami. A ve 

dnech 4. - 6. října jsme otevřeli oddělení pro děti i v dopoledních hodinách. 
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7 VZDĚLÁVACÍ AKCE BEROUNSKÉ KNIHOVNY 
 

7.1 Berounská akademie 
Ve školním roce 2016/2017 začal první ročník již druhého  vzdělávacího cyklu s názvem Berounská 

akademie /BAK/. V jarním semestru roku 2017 se uskutečnily přednášky zaměřené na zvířata a geologii. 

Přednášel Ing. Jan Andreska, Ph.D. a Ing. Michal Hejna. 

Ve čtvrtek 1. června jsme zavítali do závodu Velkolom Čertovy schody ve Tmani,  kde se uskutečnila 

závěrečná přednáška Ing. Michala Hejny a krátká „vycházka“ po venkovním prostoru závodu. Touto 

přednáškou se uzavřel první ročník nového cyklu. Posluchači obdrželi z rukou starosty města Beroun 

Mgr. Ivana Kůse pamětní list.V září 2017 posluchači pokračovali druhým ročníkem svého studia. První 

přednáška se uskutečnila 7. září 2017 v sále Klubu důchodců v budově knihovny. V podzimním 

semestru si posluchači vyslechli přednášky na téma český jazyk a jazykověda. Přednášejícími byli doc. 

Jiří Rejzek, Mgr. František Martínek, Ph.D., Doc. Mgr. Robert Adam. 
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7.2 Virtuální univerzita 3. věku 
V září 2015 jsme se stali konzultačním střediskem projektu celoživotního vzdělávání pro seniory                 

s názvem Virtuální univerzita třetího věku. V daném projektu jsme úspěšně pokračovali i v roce 2017. 

V letním semestru proběhly projekce na téma České dějiny a jejich souvislosti, v zimním semestru pak 

Cestování - co jste možná nevěděli. Virtuální univerzity se v tomto roce zúčastnilo 15 studujících, což 

je vzhledem k prostorovým možnostem knihovny, maximální počet. 

V květnu se sedm studentek, které již absolvovaly 6 semestrů, zúčastnilo promoce v aule České 

zemědělské univerzity v Praze. Na konci letního semestru se uskutečnil Závěrečný seminář v Plzni, který 

jsme navštívili se třemi studentkami a jedním studentem. Akce se konala v nádherném sále Měšťanské 

besedy, kde nás kromě zástupců tamního konzultačního střediska přivítali také zástupci České 

zemědělské univerzity. Převzali jsme pamětní listy a všechny pak čekal zajímavý doprovodný program 

dle vlastního výběru, který zahrnoval např. prohlídku synagog, Loosových interiérů či pivovaru. 

 

7.3 Trénování paměti 
Lekce trénování paměti se konaly pod vedením Mgr. Ivy Stlukové, pracovnice studovny a čítárny, která 

se v lednu 2016 stala certifikovanou trenérkou paměti I. stupně a členkou České společnosti pro 

trénování paměti a mozkový jogging /ČSTPMJ/. Tato společnost zajišťuje akreditované vzdělávání 

trenérů paměti, které je podmíněno jejich soustavným vzděláváním na principu kreditního systému. 

Trenéři tak během roku absolvují nejrůznější vzdělávací semináře, které zajišťují jejich stálou odbornost 

a profesionalitu. 

7.3.1 Kurzy trénování paměti pro pokročilé 
V první polovině roku 2017 probíhal kurz pro pokročilé, ve kterém pokračovali zájemci z předešlého 

kurzu. Hráli si s mnemotechnikami, které se již naučili, poznali mnemotechniky nové a nechyběly ani 

další zajímavosti o paměti a spousta zajímavých cvičení.      

7.3.2 Kurzy trénování paměti pro začátečníky 
V říjnu 2017 byl spuštěn již třetí kurz Trénování paměti pro začátečníky. Určen byl primárně seniorům, 

ale přihlásit se mohl kdokoliv. Společně jsme poznávali, jak funguje naše paměť, a dozvěděli jsme se, 

jaké rozlišujeme druhy paměti. Nejvíce jsme se však věnovali jejímu procvičování. Naučili jsme se 

několik mnemotechnik, potrénovali si koncentraci, slovní zásobu či kreativitu 
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7.3.3 Národní týden trénování paměti 
V rámci této celostátní akce se 13. března uskutečnila přednáška Úvod do trénování paměti, 14. března 

lekce v rámci kurzu pro pokročilé a 15. března Ukázková lekce trénování paměti pro veřejnost. 

 

7.3.4 Trénování paměti pro každého 
Pro všechny zájemce o trénování paměti jsme nově nabídli sérii tematických lekcí, které se konaly 

jednou měsíčně. V roce 2017 se uskutečnily první tři lekce: Region (19. 10.), Sport (9. 11.) a Vánoční 

pohádky (7. 12.). 

 

 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

25 Nejsme jen knihy 

7.4 Besedy v Domově seniorů TGM 
Městská knihovna Beroun se systematicky věnuje nejen práci s dětským čtenářem, ale i se seniory. 

Dokazují to jak Virtuální univerzita 3. věku, Berounská akademie, tak pravidelné besedy s klienty 

Domova seniorů TGM v Berouně. Pracovnice oddělení pro dospělé čtenáře již třetím rokem pokračují 

v pravidelných besedách na různá témata. Během roku se uskutečnilo 6 setkání.  

Letos jsme se zabývali tématem významné ženy v české literatuře. Připravili jsme několik besed nad 

tématem vesnický román, kde jsme přiblížili osudy Vlasty Javořické, Karolíny Světlé, Boženy Němcové 

a Žofie Podlipské. Dalšími tématy byly  Jak české ženy vařívaly - Magdalena Dobromila Rettigová, 

Podzimní příroda, Kaplička pod studánkou a její tajemství a výročí Josefa Lady.  Beseda o M. D. 

Rettigové byla zpestřena vystoupením samotné slavné kuchařky. Též vánočního povídání se zúčastnil 

vánoční skřítek. Obou těchto vystoupení se ujala naše kolegyně Ludmila Švecová, která si připravila 

dobové kostýmy.   
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8 SPOLUPRÁCE S KNIHOVNAMI 
 

8.1 Meziknihovní výpůjční služba 
Meziknihovní výpůjční služba je aktivita, při níž knihovna zajišťuje svým čtenářům dokumenty z jiných 

knihoven. V roce 2017 berounská knihovna kladně vyřídila 732 požadavků od svých čtenářů. Naopak 

jiným knihovnám bylo půjčeno 212 knih. Poštovní náklady na danou službu jsou mezi knihovnami 

vzájemně zpoplatněny. Tato služba je zpoplatněna i čtenářům. 

8.2 Služba pro místní knihovny 
Městská knihovna Beroun jako bývalá okresní knihovna pověřená regionálními funkcemi i nadále 

spolupracuje s některými obecními knihovnami, které o tuto spolupráci projevily zájem. Knihovny si po 

uhrazení poplatku mohou půjčovat až 200 titulů na dobu jednoho roku z fondu berounské knihovny. 

Stejně jako v minulých letech jsme tuto službu poskytovali šesti knihovnám. 

8.3 Členství ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků /SKIP/ 
Městská knihovna Beroun je dlouholetým členem této profesní organizace. SKIP pořádá pro knihovníky 

různé vzdělávací akce a zároveň organizuje velké množství celostátních akcí a kampaní pro děti i 

dospělé čtenáře, ke kterým se naše knihovna připojuje. Členkou regionálního výboru SKIP ve 

Středočeském kraji je za berounskou knihovnu Mgr. Lada Čubová. 
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9 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
 

V roce 2017 se pracovnice berounské knihovny zúčastnily následujících školení, přednášek a kurzů:  

 Autorský zákon 

 Česká literatura 

 Čtenářské kluby 

 Diskusní fórum Knihovny a GDPR 

 E-knihy, e-čtečky, e-výpůjčky 

 Exkurze do knihovny v Poděbradech 

 Hrátky se (pro) středoškoláky 

 Jak na propagaci v knihovnách 

 Jak připravit projekt od A do Z 

 MAP Výjezdní setkání ředitelů ZŠ a MŠ ORP Beroun (Monínec) 

 Mindfulness v životě pro trenéry paměti 

 Nové pohledy na dětské čtenářství, dětská literatura 

 Nové trendy v MVS, informace o systému VPK a připravované platformě Získej 

 Odborná konference Kultura 2018 

 Ochutnávka čtenářských strategií a metod kritického myšlení při četbě knížky pro děti 

 Porada ředitelů a vedoucích knihoven 

 Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež 

 Prezentace programu Tritius 

 Registr smluv a praxe v knihovně 

 Rešeršní podpora knihoven v práci se školami 

 Sebeobrana pro knihovníky 

 Seminář o mozku (pro trenéry paměti) 

 Souborný katalog ČR 

 Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti 

 Výroční členská schůze SKAT 

 Zákoník práce pro příspěvkové organizace 
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10 PUBLIC RELATIONS 
Městská knihovna Beroun propaguje svoji činnosti nejen tiskovými zprávami v regionálních                             

i celorepublikových periodikách, ale i mnoha dalšími technologickými a komunikačními prostředky. 

Patří mezi ně již po roky ustálené postupy jako webové stránky, profil na facebooku, zasílání tiskových 

zpráv médiím a zasílání informačních e-mailů našim čtenářům i dalším zájemcům o tuto službu.  

Prostřednictvím blogu na webu knihovny dále propagujeme zajímavé knihy, které doporučujeme               

k přečtení. Nazvali jsme ho Co číst? a  zveřejňujeme na něm seznamy oblíbených a často žádaných knih. 

Tyto seznamy doplňujeme i o přehledy knih, které se nejčastěji půjčovaly před 10 lety. Využíváme tak 

tohoto virtuálního prostoru, abychom oživili a propagovali i knihy staršího data vydání, které však 

mohou být stále zajímavé a pro čtenáře atraktivní.   

V roce 2017 byl díky sponzorskému daru zpracován a vydán nový propagační leták knihovny - 

informace o knihovně a jejich službách a záložka do knihy - informace o službách oddělení pro děti. 

Grafický návrh pro knihovnu připravila MgA. Helena Klicperová, pracovnice Muzea berounské 

keramiky. Na záložce do knihy oddělení pro děti je obrázek Terezy Stibalové, studenty ZUŠ Václava 

Talicha Beroun, který v loňském roce vyhrál ve výtvarné soutěži Knihovna mých snů vyhlášené při 

příležitosti výročí 120 let založení knihovny.  
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11 RŮZNÉ 
 

11.1 Žádosti o dotace pro rok 2017 
Pro rok 2017 knihovna uspěla se žádostí o dotaci na harmonizaci autorit ve výši 40 000,- Kč v rámci 

programu VISK 9 /Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit/ -  Pokračování 

v harmonizaci autorit a kooperaci.  

 

11.2 Žádosti o dotace pro rok 2018 
Závěrem roku 2017 byly zpracovány dva projekty, pro rok 2018. Již tradičně byla podána žádost                 

o dotaci na pokračování harmonizace autorit. Další projekt byl vypracován na zahájení půjčování e-knih 

v berounské knihovně. 

 

11.3 Revize fondu 
V roce 2017 byla provedena revize fondu v hlavním skladu. Revize se uskutečnila v prvních dvou 

červencových týdnech, kdy je knihovna zavřena. Zároveň v letních měsících proběhlo přeskladňování 

knih z volného výběru do skladu a reorganizaci volného výběru (rozšíření volného výběru fantasy 

literatury, vyčlenění české detektivky a další). 

 

11.4 Spolupráce s institucemi 
Berounská knihovna již dlouhodobě spolupracuje s celou řadou institucí nejen v rámci města Berouna. 

Namátkou lze jmenovat organizátory Festivalu Stranou - evropští básníci naživo, Českobratrskou církev 

evangelickou v Berouně, Stacionář sv. Anežky České pro seniory při Farní charitě Beroun a Dobromysl 

o. p. s.   

Dále již dlouhodobě funguje spolupráce s Jinou kávou, přesněji s jejím provozovatelem občanským 

sdružením Lomikámen o. s., knihkupectvím Marcely Kroppové a Nakladatelstvím Machart. 

Spolupracujeme samozřejmě i s ostatním institucemi – Muzeem Českého krasu, Městským kulturním 

centrem, nelze opomenout mnohaletou spolupráci s nakladatelstvím MH Beroun, jmenovitě s Marií 

Holečkovou a mnoha dalšími. 

 

11.5 Ostatní 
V roce 2017 byly zakoupeny do provozů /oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, pobočka Sídliště/ 

pokladny na tisk stvrzenek, které nahradily do té doby ručně vypisované pokladní bloky. Díky tomu se 

vyřizování poplatků v jednotlivých provozech zefektivnilo a zrychlilo. V souvislosti s tím bylo zavedeno 

elektronické vedení pokladní knihy v jednotlivých odděleních.  

V roce 2017 začal v berounské knihovně pracovat 1 dobrovolník, který  odpracoval přes 500 

dobrovolnických hodin. Pomáhal s organizací fondu ve skladech a se zajištěním kulturních akcí pro 

veřejnost.  
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12 PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Přehled uskutečněných akcí 
 
Leden  

Příběh psaný do vody (beseda, autogramiáda) 

Prevence rakoviny prsu (přednáška) 

Kurz šitého šperku (kurz) 

Sólo pro Papuu  (přednáška)             

Kamenné stopy vedou do pravěku (přednáška) 

Hrozba z hlubin vesmíru (přednáška) 

 

Únor  

Nově objevené pyramidy v Evropě (přednáška) 

Kurz šitého šperku (kurz) 

Sibiř - čtyři kontakty (přednáška) 

Legionáři (přednáška) 

 

Březen 

Kurz šitého šperku (kurz) 

Úvod do trénování paměti (přednáška)                     

Ukázková lekce trénování paměti (lekce pro veřejnost)                 

Poruchy spánku a jak jim čelit (přednáška) 

Charitativní bazar knih (charita) 

Předávání cen knihovny 

Salón na zámku (módní přehlídka) 

Shakeelah Tribe (taneční vystoupení) 

Ubavit sek smrti (přednáška) 

Noc s Andersenem (celostátní akce pro děti) 

 

Duben  

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela (přednáška)  

Hra o trůny v knihovně podruhé (setkání fanoušků) 

Kurz šitého šperku (kurz) 

Moje zvíře - moje rodina (vernisáž) 

Židovské a křesťanské kořeny velikonočních svátků (přednáška) 

Rozeznění - alikvotní zpěv, tibetské mísy a kundalini jóga v knihovně (seminář) 

Alergie - příčiny, následky, léčba (přednáška) 

Léčivé mandaly (přednáška) 

Květen 

Eliášovy příběhy na nebi, na zemi a na moři (beseda) 

Most mezi námi (vernisáž) 

Jak si pravým čajem a bylinami vylepšit zdraví (přednáška)       

Čínská medicína (přednáška) 

Historie a modernizace trati Beroun - Zbiroh (přednáška)        

 

Červen 

Týden čtení dětem (celostátní akce pro děti) 
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Terapie chaosem (přednáška) 

Místa utrpení, smrti a hrdinství – život vězňů v nacistických koncentračních táborech (vernisáž) 

Festival Stranou - Evropští básníci naživo (beseda) 

Péče o pleť s přihlédnutím k atopické pokožce (přednáška) 

Žítková a její bohyně (přednáška) 

 

Září 

Zdravé sezení (přednáška) 

Inspirace pro život - tarot, numerologie a astrologie v běžném životě (přednáška) 

 

Říjen 

Den otevřených dveří 

Dopoledne na dětském 

Podrus v zimě na kole (přednáška)           

Kreslit umí každý - úvod do kreslení pravou mozkovou hemisférou (seminář) 

Rozeznění - alikvotní zpěv, tibetské mísy a kundalini jóga v knihovně (semináíř) 

Trénování paměti pro každého - region 

 

Listopad 

Trénování paměti pro každého - sport 

120 let železnice z Dušník do Berouna - Závodí (přednáška) 

Tetín svaté Ludmily (přednáška, beseda) 

Den pro dětskou knihu (celostátní akce pro děti) 

 

Prosinec 

Trénování paměti pro každého - vánoční pohádky 

Vánoční šikovné ručičky (prodejní výstava) 
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Příloha 2 – Uskutečněné výstavy 
 
Únor 
Krásy krasu - výherní fotografie z fotosoutěže, Agentura Koniklec 
Holky, Koně, Trpajzlíci - Anna Burden, Lenka Sailerová 
 
Březen 
Knihovna od března do března 
 
Duben 
Moje zvíře - moje rodina - výherní fotografie z fotosoutěže, veterinární pracoviště MVDr. Miloše 
Havelky 
 
Květen 
Rézi J. Weiniger - ilustrace ke knize Eliášovy příběhy na nebi, na zemi a na moři  
 
Červen 
Místa utrpení, smrti a hrdinství – Historická skupina Osvětim při Sdružení osvobozených politických 
vězňů a pozůstalých 
 
Září, říjen 
Jen tak pro radost - Ivana Kučerová     
 
Listopad 
Staré příběhy a vzpomínky - Jana a Eva Vinterovi 
 
Prosinec 
Vánoční šikovné ručičky 
Mandaly - Jana Janouchová 
Babi, dědo, vyprávějte - RC Slunečnice 
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Příloha 3 – Statistika uskutečněných akcí 

 kulturní akce vzdělávací akce CELKEM 

 počet akcí 
počet 

návštěvníků počet akcí 
počet 

návštěvníků 
počet 
akcí 

počet 
návštěvníků 

knihovna 37 794   37 794 

výstavy 11 2161 1 200 12 2361 

odd.pro 
dospělé 6 146 7 148 13 294 

odd. pro děti 3 86 70 1349 73 1435 

pobočka 4 227 51 613 55 840 

studovna     0 0 

Ber.akademie   9 418 9 418 

Virtuální uni 
3. věku   12 172 12 172 

Trénování 
paměti   19 162 19 162 

CELKEM 61 3414 169 3062 230 6476 
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Příloha 4 – Program k Týdnu knihoven 

 


