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1. Úvod

Městská  knihovna  Beroun  je  veřejná  knihovna  zřizovaná  městem  Beroun.  Je  příspěvkovou 

organizací s právní subjektivitou reprezentovanou ředitelkou jako statutárním orgánem. Knihovna je 

veřejnou  univerzální  knihovnou,  střediskem  knihovnických,  bibliografických  a informačních 

služeb.

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.

Celkové výsledky za rok 2014

2013 2014

Čtenáři 2 464 2606

Návštěvníci knihovny 62 602 67 398

Výpůjčky 121 168 118326

Přírůstek knihovního fondu /počet 
svazků/

4 284 3 773

Kulturní akce pro veřejnost
/výstavy, celostátní kampaně apod./

63 56

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

118 105

2. Zpráva o hospodaření

Městská  knihovna  Beroun  je  příspěvkovou  organizací  Města  Beroun.  V r.  2014  hospodařila 

s rozpočtem ve výši 4 800 000,- Kč.

Kromě toho byla knihovna příjemcem dvou dotací Ministerstva kultury v rámci programu VISK 

3 /Veřejné informační služby knihoven – podprogram 3 informační centra knihoven/ v celkové výši 

139 000,-  Kč.  Dotace  byly přiznány na základě  úspěšných  projektů,  které  berounská  knihovna 

podala. Hospodářský výsledek skončil se ziskem  22.478,- Kč.
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Přehled ekonomických ukazatelů

2012 2013 2014
Náklady celkem 5,122,535,- 5,182.010,- 5,461.214,-
Příjmy celkem 5,147,570,- 5,306.737,- 5,483.692,-
Příjmy z hlavní činnosti 437.775,- 473.291,- 540.704,-
Příspěvek města 4,700.000,- 4,830.000,- * 4,800.000,-
Hospodářský výsledek 25.035,- 124.727,- 22.478,-
Mzdy 2,154.674,- 2,138.978,- 2,164.815,-

*příspěvek je včetně navýšené částky 50 tis. na Berounskou akademii a 80 tis. na malování a výměnu koberce

Přehled pracovních úvazků

Pracovní zařazení Prac. úv. 
plán

Prac. úv. 
skut.

Ředitelka 1,0 1,0

Technicko-hospodářský úsek 0,75 0,75

Oddělení služeb čtenářům – odd. pro dospělé, pro děti, studovna, pobočka 6,5 6,5

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

Celkem 9,75 9,75

Celkový počet  fyzických pracovních úvazků – 11,  z toho 4 s VŠ vzděláním, 4 se vzděláním 

srovnatelným s dnešní VOŠ /dříve nástavbové studium/ a 3 se SŠ vzděláním.

Průměrná délka odborné praxe: 20 let

Průměrný měsíční plat: 18.900,- Kč brutto

Za zmínku  jistě  stojí,  že i přes  nepříliš  výhodné  mzdové  a časové  podmínky  z knihovny 

za posledních  více  než  20  let  neodešla  žádná  pracovnice  z jiných  důvodů,  než  je  odchod 

do důchodu. Personální situace je tedy v organizaci dlouhodobě stabilní.

3. Akvizice, zpracování a ochrana fondu

Akvizice knižních novinek je zajišťována prostřednictvím distribučních firem, které zastupují 

desítky nakladatelství v ČR, a jednotlivými nakladatelstvími. Tyto subjekty nám na základě úzké 

spolupráce poskytují množstevní rabaty v rozmezí 25-30%. Berounská knihovna jako jediná veřejná 

knihovna na území bývalého okresu plní archivační funkci regionální literatury. Tento fond stále 

pravidelně doplňujeme.

V roce  2014  bylo  nakoupeno  a zkatalogizováno  3  773  svazků  knih  v celkově  hodnotě 

610.939,- Kč. Při katalogizaci knih knihovna participuje na tzv. sdílené katalogizaci – knihovna, 

která knihu zpracovává jako první, poskytuje záznam ostatním a naopak.

5



 Záznamy  jsou  stahovány  zejména  z Národní  knihovny  ČR  (dále  NK  ČR),  jsou  následně 

upravovány a doplňovány dle katalogizačních pravidel AACR2 (anglo-americké standardy) a potřeb 

knihovny. Nové záznamy jsou zasílány do Souborného katalogu ČR, který spravuje NK ČR. V roce 

2014  přešla  berounská  knihovna  na nový  komunikativní  formát  MARC21  (dříve  UNIMARC), 

na který  získala  i jednu  z dotací  /33.000,-  Kč/.  Na tento  výměnný  formát  pro  zápis  a přenos 

bibliografických dat postupně přecházejí všechny knihovny v ČR, které se i nadále chtějí podílet 

na vzájemné spolupráci sdílení záznamů. Protože ve spolupráci se Souborným katalogem chceme 

pokračovat,  přešli  jsme  nejen  na tento  formát  MARC21,  ale  v roce  2015  plánujeme  přechod 

na nová katalogizační pravidla RDA, což je další podmínkou spolupráce.

Přechodu na formát MARC21 předcházela oprava stovek katalogizačních záznamů tak, aby byly 

připraveny pro převod.

S přechodem  na MARC21  začala  berounská  knihovna  systematicky  spravovat  databázi 

jmenných  autorit  a předmětových  hesel  v autoritní  podobě,  tedy  v takové,  jak  ji  vytvořila 

a aktualizuje  NK  ČR.  Systém tak  využívá  propojení  dat  na základě  nadřazených,  podřazených 

či asociativních termínů, což umožňuje mnohem propracovanější a uživatelsky příjemnější způsob 

vyhledávání.

Berounská knihovna má jako člen Svazu knihovníků a informačních pracovníků (dále SKIP) 

možnost  používat  v on-line  katalogu náhled  obálky knihy,  jejího  obsahu (zejména u odborných 

publikací) a u klíčových slov odkaz na termín v encyklopedii Wikipedie, což také využívá.

Ke zkvalitnění služeb přispělo rovněž pořízení katalogu CARMEN, na nějž byla poskytnuta další 

dotace /106.000,- Kč/ a aplikace SMART katalog, která umožňuje pracovat s katalogem v mobilním 

telefonu či tabletu.

K dalším  činnostem  oddělení  AZOF  patří  organizování  a provádění  revize  fondu,  na které 

se podílejí  i pracovnice  ostatních  oddělení.  Každý  rok  je  provedena  revize  v jednom oddělení, 

v r. 2014 to bylo oddělení pro dospělé v hlavní budově. Jednotlivé knihy jsou fyzicky revidovány, 

chybějící tituly dohledávány a v případě ztráty odepsány z fondu knihovny.

V úzké spolupráci  oddělení  AZOF s ostatními provozy probíhají  i další  činnosti,  jako oprava 

a doplnění starších záznamů, používání nových třídníků mezinárodního desetinného třídění (MDT) 

a zejména přeskladňování.
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4. Služby čtenářům

Výpůjční  služba  je  stěžejní  činností  knihovny.  Dělí  se na absenční  /mimo  budovu/ 

a prezenční /v prostorách knihovny/. Další službou jsou referenční služby /poskytování informací/ 

a meziknihovní výpůjční služba /zprostředkování půjčení knih, časopisů, fotokopií z jiné knihovny 

v rámci republiky, či ze zahraničí/ .

Součástí činnosti je samozřejmě i vedení příslušné agendy /evidence čtenářů, zasílání upomínek, 

rezervace knih, vedení pokladny atd./

  Výše uvedené činnosti vykonávají v širší, či užší míře následující oddělení:

• oddělení pro dospělé

• oddělení pro děti

• čítárna se studovnou

• pobočka Sídliště

• pobočka Zdejcina

 4.1. Oddělení pro dospělé

 V roce 2014 bylo evidováno 1.598 čtenářů. Počet je srovnatelný s rokem předchozím /přesněji 

je o 17 osob nižší, což může být způsobeno nižším počtem středoškolských studentů ve školách/.

Fond  výpůjčního oddělení  je  prostorově  organizován  dle  možností  tak,  aby se v něm čtenář 

dobře  orientoval.  Logicky je  od sebe  oddělen  fond beletrie  a naučné literatury.  Beletrie  je  dále 

rozdělena podle žánrů jako sci-fi, fantasy, detektivky, poezie, školní četba, divadelní hry apod.

V roce 2014 jsme se po úvaze rozhodli pro podrobnější rozdělení beletrie pro snazší orientaci 

ve volném výběru.  Pomocí  barevného  štítku  na hřbetě  knihy  čtenář  na první  pohled  pozná  její 

žánrové zaměření. Jednotlivé žánry byly vybrány podle toho, co čtenáři nejčastěji žádají: povídky, 

romány  z lékařského  prostředí,  válečná  literatura,  skutečné  události,  historické  romány,  humor, 

knihy pro mládež a regionální literatura.

Již v průběhu roku se prokázalo, že vynaložená námaha nebyla zbytečná.

2013 2014
Počet čtenářů 1.615 1.598
Počet návštěvníků 22.281 22.026
Počet výpůjček 81.547 77.861
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 4.2. Studovna a čítárna

Mezi služby studovny a čítárny patří evidence a absenční  i prezenční  výpůjční služba časopisů, 

prezenční  výpůjční  služba  denního  tisku  a odborné  literatury.  Významnou  činností  studovny je 

budování fondu s regionální  tematikou a regionálních periodik,  jejichž články jsou systematicky 

zpracovávány  do analytické  článkové  databáze.  Vedle  článkové  bibliografie  je  dále  budována 

a spravována databáze regionálních osobností. Ta obsahuje jmenné autority významných osobností 

Berounska a Hořovicka.

Ve studovně  je  také  možnost  zapůjčit  si  elektronické  dokumenty  zejména  vzdělávacího 

charakteru. V r. 2014 byla služba rozšířena o absenční půjčování  audioknih. Od května 2014 bylo 

nakoupeno 42 audioknih (9 ks pro děti a 33 pro dospělé). Audioknihy jsou zahrnuty do fondu knih 

a čtenáři  je  naleznou  pod  klíčovými  slovy audioknihy,  zvukové  knihy,  mluvené  slovo  a knihy 

do ucha.  Podle  autorského zákona je  možno absenčně půjčovat  pouze  ty  audioknihy,  u kterých 

uběhlo 9 měsíců od vydání či jejich katalogizace. Z toho důvodu bylo možno ke konci roku 2014 

absenčně  půjčovat  pouze  36  ks.  Do konce  roku  bylo  uskutečněno  105  výpůjček.  Tato  služba 

se setkala s velkým zájmem veřejnosti.

Ve studovně  dále  mohou  uživatelé  využít  přístupu  do databáze  sbírek  zákonů  CODEXIS 

ONLINE firmy Atlas Consulting. Mezi služby studovny patří také zajištění meziknihovní výpůjční 

služby časopisů a objednávání  kopií  článků.  Součástí  služeb oddělení  jsou referenční  a rešeršní 

služby, přístup na internet, kopírování, tisk a skenování.

2013 2014
Čtenáři jsou evidováni v ostatních odděleních
Počet návštěvníků 3.297 2.746
Počet výpůjček 2.859 3.206

Další statistické údaje za     rok 2014:  
Počet titulů odebíraných periodik: 34
Počet knih: 3.350
Z toho fond s regionální tématikou: 1.227
Počet elektronických dokumentů: 66
Počet audioknih: 42
Počet výpůjček audioknih: 105
Návštěvníci internetu: 932
Počet autorit/regionálních osobností: 690
Počet excerpovaných článků: 11 299
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 4.3. Oddělení pro děti

V oddělení pro děti je k dispozici beletrie a naučná literatura určená dětem a mládeži do 15 let. 

Knihy jsou řazeny věkově tematicky, tzn., že v každé věkové kategorii jsou knihy z beletrie řazeny 

podle žánrů /např. pohádky, dobrodružné, o dětech, z přírody, historické atd./ Naučná literatura je 

řazena  podobně jako v ostatních  odděleních  knihovny podle  Mezinárodního desetinného třídění 

/MDT/ podle jednotlivých oborů.

Součástí oddělení jsou rovněž cizojazyčné knihy v originále a knihy logopedické.

Nabídka časopisů obsahuje ABC, Čtyřlístek, Creative Amos, Časostroj a Mateřídoušku.

2013 2014
Počet čtenářů 533 586
Počet návštěvníků 5389 5.372
Počet výpůjček 12.996 14.004

 4.4. Pobočka Sídliště

Pobočka  Sídliště  zprostředkovává  výpůjční  službu  pro  dospělé  a dětské  čtenáře  zároveň. 

Pobočka  je  nedílnou  součástí  knihovny  od 60.  let  20.  století.  V r.  1978  byla  přestěhována 

do stávajících prostor /původně byly rozsáhlejší – v současné době je v části původních prostor byt/. 

Nutno podotknout, že pobočka byla první „případ“ na okrese Beroun, kdy prostory byly stavěny 

přímo pro potřeby knihovny a ne naopak. Původně zde pracovaly 3 pracovnice, v současné době 

se stará o pobočku 1 pracovnice a uklízečka na dohodu o pracovní činnosti.

Pobočka je  hojně  využívána nejen  obyvateli  sídliště,  zejména dětmi,  ale  i obyvateli  Králova 

Dvora. V současné době je jediným kulturním zařízením v této oblasti, navíc zařízením s dlouhou 

tradicí.

Zájemci si kromě knih mohou půjčovat časopisy Květy a Čtyřlístek. V roce 2014 byl čtenářům 

zajištěn přístup na internet.

Dětským  čtenářům  je  k dispozici  dětský  koutek.  Pobočka  úzce  spolupracuje  s mateřskými 

školami, základní a speciální školou v okolí. Kromě dětí pobočku hojně navštěvují i senioři bydlící 

v okolí.

2013 2014
Počet čtenářů 371 408
Počet návštěvníků 7.437 8.057
Počet výpůjček 23.456 23.019
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 4.5. Pobočka Zdejcina

Pobočka Zdejcina je organizačně začleněna k berounské knihovně vzhledem k tomu, že Zdejcina 

je místně součástí města.

Svou činností je srovnatelná s místní knihovnou v malé obci. Jsou jí poskytovány soubory knih 

z berounské knihovny, které pak půjčuje svým čtenářům.

Její výsledky jsou v rámci knihovny zanedbatelné, jedná se spíš jen o drobnou službu starším 

a hůře pohyblivým obyvatelům.

2013 2014
Počet čtenářů 15 14
Počet návštěvníků 60 70
Počet výpůjček 248 236

5. Spolupráce se školami

Knihovny  jako  vzdělávací  instituce  se vedle  své  základní  výpůjční  služby  také  podílejí 

na primárním i sekundárním vzdělávání dětí a mládeže. Pracovnice oddělení pro děti, pro dospělé 

a pobočky  Sídliště  úzce  spolupracují  s místními  základními  a středními  školami  a budují 

dlouhodobou spolupráci.

 5.1. Mateřské školy a základní školy

5.1.1. Besedy

Pracovnice  oddělení  pro  děti  pravidelně  spolupracuje  při  pořádání  besed  na rozličná  témata 

dle  předchozí  dohody  s učiteli  místních  škol.  Z témat  jmenujme  např.  současná  dobrodružná 

literatura,  dětští  ilustrátoři,  regionální  spisovatelé,  pohádky,  detektivní  příběhy pro  děti,  zvířecí 

hrdina v literatuře aj.

   V roce 2014 bylo zorganizováo celkem 65 besed a přednášek, které navštívilo na 1365 dětí. 

Pobočka  Sídliště  se s ohledem  na prostorové  omezení  zaměřuje  na práci  s dětskými  čtenáři. 

Knihovnu pravidelně navštěvují žáci 2. základní školy Beroun a ZŠ speciální v ulici Karla Čapka 

v Berouně.

V roce 2014 bylo uskutečněno 20 besed a přednášek, které navštívilo 450 dětí.

5.1.2. Knížka pro prvňáčka

V roce 2014 se konal již 6. ročník celostátní kampaně Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. 
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Do projektu se přihlašují knihovny, které ve spolupráci s konkrétními třídami a učiteli pořádají další 

aktivity  nad  rámec  jejich  běžné  činnosti.  Cílem  je  důraz  na pravidelnou,  systematickou  práci 

s dětským čtenářem a budování jeho pozitivních čtenářských návyků.

V roce 2014 se oddělení pro děti zapojilo do projektu ve spolupráci s Jungmannovou základní 

školou Beroun.

5.1.3. Pasování na čtenáře

V roce  2014  si  pro  svůj  čtenářský  glejt  a pasování  do stavu  čtenářů  přišly  děti  1.  tříd 

z Jungmannovy základní školy Beroun  (1.B, 1.C a 1.D).  Děti musely prokázat, že se naučily číst 

a potom každého žáka král pasoval na čtenáře. Z rukou paní učitelky a paní knihovnice pak děti 

obdržely knihu, pamětní list a medaili.
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 5.2. Střední školy

5.2.1. Informatika

Spolupráci  se středními  školami  se věnují  pracovnice  oddělení  pro  dospělé  a studovny. 

Každoročně  docházejí  vyučující  se studenty  1.  ročníků  na úvodní  návštěvu  knihovny. 

Prostřednictvím  jakéhosi  knihovnicko-bibliografického  semináře  jsou  studenti  seznamováni 

se službami knihovny a podmínkami jejich využívání.

Kromě  těchto  „seznamovacích  lekcí“  knihovna  dále  nabízí  uspořádání  přednášky  na téma 

regionální literatury a vzniku a vývoje písma po vynález knihtisku.

5.2.2. Festival STRANOU

Již  několik  let  knihovna  spolupracuje  s organizátory  festivalu  STRANOU -  evropští  básníci 

naživo. Tento festival představuje současné české a zahraniční básníky. Vedle autorských čtení pro 

veřejnost  se pořádají  také osobní  setkání  studentů s autory buď na půdě školy  nebo právě naší 

knihovny.

V roce 2014 se setkání uskutečnilo v pátek 6. června. Studenti ze SOŠ a SOU Beroun-Hlinky 

se setkali s básníky Josefem Strakou, Ivo Stropnikem, Zoranem Pevcem a Željko Perovićem.

6. Kulturní a vzdělávací činnost pro veřejnost

V souladu se svým posláním se knihovna výraznou měrou svých činností podílí na kulturních 

a vzdělávacích aktivitách určených pro děti,  dospělé čtenáře i širokou veřejnost  ve městě  a jeho 

okolí.  Spolupracují  na nich  všechna  oddělení  knihovny.  V roce  2014  bylo  uspořádáno  105 

kulturních akcí (besedy, výstavy, autorská čtení apod.).
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 6.1. Akce pro děti

6.1.1. Noc s Andersenem

Již  po jedenácté  se oddělení  pro  děti  zapojilo  do celostátní  akce  nocování  dětí  v knihovně. 

Nocovali jsme z pátku 4. dubna na sobotu 5. dubna 2014. Akce se zúčastnilo 12 dětí. Pro děti bylo 

připraveno tvoření v Klubu OKO a poté jim byly předvedeny ukázky bojového umění wushu. Vedle 

cviků a úderů byl předveden improvizovaný tanec v masce lva dovezené přímo z Číny. Dále si děti 

zahrály spolu s komisařem Vrťapkou na detektivy, luštily kvízy a společně si četly.

6.1.2. Týden čtení dětem

V rámci  celostátní  kampaně  Týden  Čtení  Dětem jsme  v pondělí  2.  června  2014  uskutečnili 

společné čtení a povídání žáků ze ZŠ Hýskov s kastelánem hradů Točník a Žebrák JUDr. Petrem 

Zemánkem.
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6.1.3. Den pro dětskou knihu

Celostátní  akce Den pro dětskou knihu se konala v sobotu 29.  listopadu 2014. Ve spolupráci 

s paní  Jitkou  Valachovičovou  jsme  uspořádali  kreativní  tvoření  pro  děti  –  výrobu  slaměných 

vánočních ozdob. Menší děti malovaly a vybarvovaly.  Vše za doprovodu pohádkových bytostí – 

v maskách  se zúčastnily  knihovnice.  Ve spolupráci  s Nakladatelským  servisem  jsme  uspořádali 

prodej dětských knih. Rodiče tak měli možnost přímo v knihovně zakoupit dítěti knihu jako vánoční 

dárek.

6.1.4. Lovci perel

Hra Lovci perel je celostátní kampaň, která byla poprvé koncipována a spuštěna v Knihovně 

města Hradec Králové. Postupně se do projektu zapojilo 157 knihoven v České republice. Vybrané 

knihy  se staly  perlorodkami.  Jejich  čtenář=lovec  musel  prokázat,  že knihu  četl,  zodpovězením 

kontrolních otázek. Za každou přečtenou knihu dětí získávaly perly.

V berounské knihovně probíhala kampaň od ledna 2014. Zúčastnilo se jí 35 dětí, které společně 

za tuto dobu přečetly 246 knih.  Nejlepším „lovcem“ se stal Kristian Hamerník,  který přečetl  40 

knih. Druhou nejlepší lovkyní byla Aneta Větrovská s počtem 23 přečtených knih. Na třetím místě 

se umístila Eliška Novotná, která přečetla 20 knih.

Děti na prvním a druhém místě dostaly knihu, kterou jim darovalo nakladatelství JOTA. Všichni 

tři  výherci  si  odnesli  diplom a poukaz na roční  registraci  v knihovně.  Kromě povinných otázek 

mohly děti splnit dobrovolně ještě další úkoly. Podle počtu těchto splněných úkolů si mohly vybrat 
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drobné dárky, které pro ně byly připraveny. Všichni lovci dostali samozřejmě svoje ulovené perly 

a památeční „placku“ k soutěži Lovci perel.

 6.2. Akce pro dospělé

6.2.1. Besedy, přednášky, autorská čtení

V roce 2014 jsme uspořádali řadu akcí - besed, přednášek, autorských čtení, výstav či vernisáží. 

Již v únoru se konala významná slavnostní vernisáž nástěnných maleb. Skupina žáků výtvarného 

oboru ZUŠ Václava Talicha v Berouně, kterou vede paní uč. Andrea Borovská představila nádherné 

malby, kterými vymalovali chodbu vedoucí na oddělení pro děti. Dětským čtenářům tak zkrášluje 

cestu do knihovny kocour v botách, víla, glum či Pipi Dlouhá punčocha. V rámci vernisáže zazpíval 

pěvecký sbor ZUŠ Krákorky a proběhlo promítání fotografií, jak jednotlivé malby vznikaly. Žáci 

ZUŠ  se s nástěnnými  malbami  v knihovně  probojovali  do celostátního  kola  soutěže  základních 

uměleckých škol.
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Při  pořádání  kulturních  a vzdělávacích  akcí  je  pro  nás  významná  také  spolupráce  s jinými 

institucemi.  V roce  2014  jsme  nově  navázali  spolupráci  s Českým  svazem  včelařů.  Okresní 

organizace Beroun uspořádala v naší  knihovně 3 včelařské přednášky jak pro včelaře,  tak i pro 

odbornou veřejnost, které byly hojně navštěvované.

Nadále  jsme  také  pokračovali  ve spolupráci  s Církví  bratrskou  v Berouně,  se kterou  jsme 

uspořádali celkem 2 přednášky. Akce Církve bratrské se tradičně těší velkému zájmu veřejnosti.

Ve spolupráci  s paní  Irenou  Bucharovou  se konal  již  5.  ročník  fotografického  festivalu 

Fotoblázinec, který je určen všem zájemcům o fotografování, odborníkům i laikům a v neposlední 

řadě široké veřejnosti.

Army  muzeum  Zdice  uspořádalo  v naší  knihovně  již  podruhé  zajímavou  výstavu,  tentokrát 

věnovanou vylodění v Normandii. Zahájení výstavy doplnila přednáška a ukázka vojenské techniky.

 Tradičně  spolupracujeme také  s organizátory festivalu  STRANOU -  evropští  básníci  naživo 

a nabízíme  veřejnosti  doprovodný  program.  V roce  2014  se u nás  v rámci  tohoto  festivalu 

uskutečnila  výstava  slovinské výtvarnice  Kataríny Vladimirov Young.  Na vernisáži  zahrálo  duo 
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Irena a Vojtěch Havlovi. Následovalo povídání Moniky Le Fay o knize Dagmar Šimkové - Byly 

jsme tam taky. V rámci tohoto festivalu pořádáme každý rok setkání studentů SOŠ a SOU Beroun 

Hlinky s básníky z různých zemí.

S velmi pozitivním ohlasem a vysokou návštěvou se setkala například přednáška Ing.  Zdeňka 

Nepustila na téma Kouzelná rozmanitost čajů aneb Jak se v čajích lépe vyznat, kdy měli návštěvníci 

možnost degustace 10 druhů vybraných kvalitních čajů.

V rámci  říjnového  Týdne  knihoven  jsme  k nám  pozvali  jednoho  z nejčtenějších  českých 

spisovatelů  pana  Vlastimila  Vondrušku,  který  početnému  publiku  poutavě  povyprávěl  o psaní 

historických románů.

Velmi úspěšná byla také Jarní výstava šikovných ručiček, kde mohl kdokoliv prezentovat svoje 

výrobky. Nově jsme tuto výstavu uspořádali jako prodejní. Zájem vystavovatelů byl mnohem větší 

než naše prostory, proto jsme řadu z nich museli odmítnout, ale je potěšující, že zájem o tuto naší 

aktivitu stoupá.
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Během  roku  2014  bylo  uspořádáno  celkem  56  kulturních  akcí,  kterých  se zúčastnilo  908 

návštěvníků.

6.2.2. Výstavy a vernisáže

Knihovna  nabízí  dva  druhy  výstavních  prostor,  o které  je  mezi  umělci  tak  velký  zájem, 

že termíny je někdy nutné rezervovat i rok dopředu. Naše prostory využívají ke své prezentaci nejen 

místní výtvarníci  a fotografové,  ale i umělci z širokého okolí.  Často jsou prezentovány i putovní 

výstavy.

 Kromě  jednotlivců  mají  o naše  prostory  zájem  i místní  organizace,  které  tu  mají  možnost 

prezentovat svou činnost a poslání. Šanci se prezentovat dáváme také mladým začínajícím autorům. 

V roce 2014 bylo uspořádáno 19 výstav.

V roce 2014 jsme veřejnosti nabídli výstavy jak dobře známých berounských autorů (Ing. arch. 

Jana Vinterová, Jiří Pavlis, Jaroslav Čížek či Karel Bostl), tak nových tváří. Za zmínku stojí malířka 

Renata Lišková, fotograf  Jiří  Picka,  slovinská výtvarnice Katarína Vladimirov Young či  známý 

český spisovatel a hudebník Richard Pachman.

Rádi  bychom  vyzdvihli  výstavu  žáků  7.  ročníků  výtvarného  oboru  ZUŠ  Václava  Talicha 

v Berouně, kteří zde vystavovali závěrečné práce předkládané k talentovým zkouškám na střední 

výtvarné školy. V dubnu jsme se připojili k projektu berounských studentů architektury Nezevli jen 

tak,  udělej  zevlítko!  V knihovně  byly  k vidění  návrhy  mobiliáře  pro  berounskou  cyklostezku 

a návštěvníci  měli  možnost  přímo na místě hlasovat  pro své favority.  Vítězné návrhy byly poté 

vyrobeny na veřejném workshopu. Velký úspěch měla výstava mladé nadané studentky Martiny 

Holé či výstava betlémů a vánočních dekorací Ireny Skalské.

18



 6.3. Celostátní akce a kampaně

6.3.1. Březen – měsíc čtenářů

Měsíc březen je Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) vyhlašován jako měsíc 

čtenářů.  V rámci  této  celostátní  kampaně  vždy  nabízíme  rozšířený  program  akcí  a zapojujeme 

se do celostátních aktivit. V březnu 2014 jsme veřejnosti nabídli 6 tematicky pestrých přednášek či 

besed (např. Odkaz dávné Indie dnešku či Grónsko a Špicberky).

Jelikož byl rok 2014 vyhlášen Hrabalovským rokem v knihovnách, uspořádali jsme pro čtenáře 

detektivní  soutěž  Hrabalovské  variace  aneb  Soutěžíme  s Hrabalem.  Úkolem  bylo  vypátrat 

po knihovně  10  lístečků  s otázkami,  hláškami  z filmů  a zajímavostmi  z Hrabalova  života.  Dvě 

čtenářky, které správně odpověděly na všechny otázky, získaly poukaz na roční registraci do naší 

knihovny.

Dále jsme uspořádali Fotoakci pro všechny knihomoly, v rámci které nám čtenáři mohli posílat 

fotografie svých knihovniček či zajímavých sbírek knih. Zaslané fotografie jsme vystavili a doplnili 

je zajímavostmi z historie knih a knihoven, citáty o knihách či povídáním o zajímavých čtenářských 

projektech.

Poslední  doprovodnou  akcí  k Březnu  -  měsíci  čtenářů  byla  výstava  Knihovna  od března 

do března,  která  představovala  fotografie  z akcí  knihovny  za uplynulý  rok.  O našich  akcích 

v Březnu - měsíci čtenářů mohli slyšet také posluchači regionální stanice Českého rozhlasu.

6.3.2. Čtenář roku a Recenzent roku

Čtenář  roku  je  celostátní  aktivita,  kterou  tradičně  vyhlašuje  SKIP.  Cena  má  každý  rok  svá 

specifika.  V roce  2014 se oceňovala  čtenářská  rodina.  Čtenářskou rodinou se u nás  stala  rodina 

Smetanova, jejíž členové vlastní průkazku jak na oddělení pro dospělé, tak na oddělení pro děti, 

půjčují si na všech odděleních knihovny a účastní se akcí pořádaných knihovnou.

Berounská knihovna spolu se Čtenářem roku 2014 navíc ocenila také Recenzenta roku 2014. 

Tuto cenu jsme udělovali poprvé a její smysl spočívá v ocenění těch, kteří se významnou měrou 

podílejí na tvorbě našeho knihovního blogu, kam může kdokoliv zaslat svoji recenzi a doporučit 

ostatním knihu ke čtení.  Recenzenty roku jsme  ocenili  hned dva,  slečnu Romanu Sedláčkovou 

a pana Ladislava Pecku, protože oba se na tvorbě blogu podíleli stejnou měrou.

Tyto  dvě ceny jsme slavnostně  předali  v rámci  vernisáže  výstavy Richarda  Pachmana,  která 

se konala 3. března 2014.
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6.3.3. Týden knihoven

Celostátní kampaň Týden knihoven je každoroční akcí a probíhá vždy první týden v říjnu. V roce 

2014 jsme veřejnosti nabídli přednášku Prof. Ing. Dr. Pavla Chrásky, DrSc. (ve spolupráci s Církví 

bratrskou v Berouně) a autorské čtení Mileny Štráfeldové.

Nejvýznamnější  akcí Týdne knihoven byl  náš Charitativní bazar knih.  Knihy do bazaru nám 

věnovali  jak  naši  čtenáři,  tak  široká  veřejnost.  Bazar  se setkal  s obrovským zájmem veřejnosti. 

Organizace  Dobromysl  o.p.s.  Beroun,  které  jsme výtěžek z bazaru  věnovali,  tak  od nás  dostala 

celých 11 040 Kč. Velice nás potěšil zájem veřejnosti, která v hojné míře knihy do bazaru věnovala, 

ale i nakupovala.

Úspěch bazaru nás přivedl na myšlenku udělat z něj tradiční akci. Článek o našem charitativním 

bazaru byl uveřejněn i v odborném knihovnickém měsíčníku Čtenář a setkal se s ohlasem dalších 

knihoven, které se naší berounskou knihovnou inspirovaly a bazar také uspořádaly.

6.3.4. Berounská akademie

V září 2013 byl zahájen projekt Berounské akademie. Cílem vzdělávacího cyklu přednášek je 

seznámit  frekventanty  se zajímavostmi  z oblasti  historie,  umění  či  přírodovědy  se zaměřením 

na berounský  region.  Koná  se za úzké  spolupráce  Městské  knihovny  Beroun  s berounskou 

fotografkou a nakladatelkou Marií Holečkovou. Školní rok je koncipován jako cyklus 9 přednášek 

rozdělený do 3 tematických bloků.

V červnu 2014 se uskutečnilo slavnostní ukončení 1. ročníku za účasti paní starostky Ing. Šárky 

Endrlové  a pana  místostarosty  Mgr.  Ivana  Kůse  v kostele  sv.  Ludmily  v Tetíně.  První  ročník 

absolvovalo 61 posluchačů.

Ve čtvrtek  4.  září  2014  byl  zahájen  2.  ročník  Berounské  akademie,  tentokrát  se zaměřením 

na architekturu, ochranu spotřebitele a liturgii. Ve 2. ročníku pokračuje 58 posluchačů.
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7. Spolupráce s knihovnami

 7.1. Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba je služba pro čtenáře jednotlivých knihoven. V praxi to vyžaduje 

vzájemnou spolupráci mezi knihovnami, kdy si navzájem “ vypomáhají“ v půjčování knih pro své 

čtenáře,  protože  žádná  knihovna  /vyjma  knihoven  s právem  povinného  výtisku/  nemůže  mít 

ve fondu veškerou knižní produkci.

Pro své čtenáře si takto berounská knihovna půjčila 251 knih a jiným knihovnám naopak půjčila 

1 154 knih.

Tato služba je knihovnami vzájemně zpoplatňována, protože jsou k zasílání využívány služby 

pošty, takže náklady neustále rostou.

 7.2. Služba pro místní knihovny

Městská  knihovna  Beroun  jako  bývalá  okresní  knihovna  pověřená  regionálními  funkcemi 

i nadále /po ukončení této úlohy v roce 2005, ne z vlastní vůle/ 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.

V roce 2014 jsme poskytovali tuto službu sedmi knihovnám. Nově s námi zahájila spolupráci 

Obecní knihovna ve Bzové.
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8. Vzdělávání pracovníků

Pracovnice pravidelně absolvují různé semináře a školení, která souvisí s jejich pracovní náplní.

V roce 2014 to byla následující:

• Katalogizace ve formátu MARC21

• Půjčování e-knih v knihovnách

• Fantasy, sci-fi a komiks v české literatuře

• Digitální odznaky a gramifikace

• Pracovní setkání na téma literatura pro děti a mládež

• Současná literatura pro děti

• Senioři v knihovně

• Knihovnická dílna

• Age management

Knihovnice  navštívily  rovněž  Knižní  veletrh  v Praze  a všechny pracovnice  dále  absolvovaly 

školení bezpečnosti práce a ve spolupráci s Českým červeným křížem i kurz  první pomoci.

9. Public Relations

Městská  knihovna  v Berouně  připravuje  pravidelné  tiskové  zprávy,  které  poskytuje  místním 

i nadregionálním novinám i elektronickým zdrojům. Patří mezi ně Berounský deník, Radniční list, 

Podbrdské  noviny,  5+2  dny,  MF  Dnes  Střední  Čechy  a webové  portály  Místní  kultura.cz, 

Berounský region.cz a Vaše literatura.cz.

O akcích  pořádaných  v knihovně  se veřejnost  dozvídá  také  díky  plakátům  umístěným 

na veřejných  vývěsních  plochách  v Berouně  či  z kalendáře  na oficiálních  webových  stránkách 

města Beroun.

Mezi  nejvýznamnější  počin  loňského  roku  v oblasti  public  relations  považujeme  vytvoření 

nových webových stránek. Nové webové stránky jsme koncipovali tak, aby byly nejen jednoduché, 

přehledné, logicky strukturované a umožňovaly snadné vyhledávání, ale aby byly také prostorem 

pro vzájemnou komunikaci uživatelů s knihovnou prostřednictvím různých formulářů, žádanek či 

anket.

Nově byl do webu zahrnut i náš blog, prostřednictvím kterého usilujeme o propagaci zajímavých 

knih a zároveň o navázání bližší spolupráce s našimi čtenáři a získání zpětné vazby v oblasti četby. 

Provoz našeho blogu plynule pokračoval i v r. 2014.  Zveřejnili jsme 42 příspěvků (od jeho zahájení 

22



jsme  zveřejnili  68  článků).  Návštěvnost  blogu  za letošní  rok  je  782  přístupů  (evidováno 

až od května 2014).

Za rok 2014 naše webové stránky vykázaly 63 931 návštěv,  což je téměř trojnásobný nárůst 

oproti předchozímu roku.

Již několik let berounská knihovna komunikuje se svými čtenáři prostřednictvím e-mailů, které 

čtenáři  sami  poskytli.  Prostřednictvím  našeho  knihovnického  systému  Clavius  od roku  2014 

můžeme zaslat e-mail všem registrovaným čtenářům, kteří svůj e-mail uvedli. Tímto způsobem tak 

své  čtenáře  informujeme  o činnosti  knihovny  i dalších  technických  novinkách  spojených 

s knihovnou.

Od roku 2013 má berounská knihovna svůj profil  na Facebooku, kde propaguje nejen vlastní 

činnost,  ale  i další  zajímavé události  z oblasti  knih  a literatury.  Facebook je  pro občany dalším 

komunikačním kanálem s knihovnou, kterého hojně využívají. Ke konci roku 2014 jsme evidovali 

na 1000 přátel.

10.   Různé

V průběhu roku 2014 se zrodila myšlenka na další využití knih, které čtenáři do knihovny nosí 

jako dar, a které knihovna sama nevyužije. Rozhodli jsme se proto nabízet tyto knihy dál. V hlavní 

budově i na pobočce vznikl koutek s názvem Čtenáři  čtenářům s nabídkou knih,  které si  čtenáři 

mohou volně brát.

Na naší  pobočce Sídliště  došlo v tomto roce  ke zprovoznění  počítače s přístupem na internet, 

který je k dispozici široké veřejnosti. V rámci propagace byl na pobočku zhotoven reklamní poutač 

na okno.

Vzhledem  k technologickému  vývoji  v oblasti  mobilních  telefonů  došlo  i ke zkvalitnění 

možností  vztahu  knihovny  a čtenářů.  Čtenáři  vlastnící  chytré  telefony  či  tablety  si  mohou 

po stáhnutí aplikace vyhledávat v našem on-line katalogu a užívat své uživatelské konto. Informace 

o Smartkatalogu a odkazy na aplikace najdou zájemci na našich webových stránkách.
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11.   Novinky roku 2014 v přehledu

• barevné označení knih

• aktivita Čtenáři čtenářům

• přechod na výměnný formát MARC21

• zaveden nový třídník 929.7

• půjčování audioknih

• spuštění hry Lovci perel

• nové webové stránky

• informování čtenářů e-mailem pomocí systému Clavius

• SMART katalog

• počítač s přístupem na internet pro čtenáře na pobočce

• poutač na pobočce

• dřevěná ohrádka v dětském koutku na pobočce

• revize fondu oddělení pro dospělé
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12.   Přílohy

Čtenářům snadno, rychle a ještě lépe aneb Víte o tom, že…

• místo komunikace poštou můžete uvést svůj e-mail či telefonní číslo, a budou Vám chodit 

zprávy e-mailem či SMS

• když uvedete svůj e-mail, budou Vám chodit jednou za měsíc pravidelná info o aktivitách 

knihovny

• když si chcete prodloužit vypůjčené knihy, tak můžete

1. osobně v knihovně

2. telefonicky

3. zasláním e-mailu na dospele@knihovnaberoun.cz

4. zasláním žádanky na webu knihovny

5. sami si prodloužit ve svém čtenářském kontu v on-line katalogu

• když si chcete půjčit větší množství knih (zejména odborné publikace), můžete zaslat jejich 

seznam, a knihy Vám budou připraveny předem, a to formou

1. zasláním e-mailu na dospele@knihovnaberoun.cz

2. zasláním žádanky na webu knihovny

• náš on-line  katalog  umožňuje nejen vyhledávání  knih,  ale  i jejich rezervaci  (pokud jsou 

vypůjčené)

• když hledáte knihy určitého tématu, máme volný výběr rozdělen do různých sekcí

1. beletrie

2. poezie

3. krimi, detektivky, thrillery

4. sci-fi, fantasy

5. cizojazyčná literatura

6. harlequin

• pokud si při hledání  beletrie nevíte rady, mohou vám pomoci barevné štítky na hřbetu knihy

1. bílá – povídky

2. černožluté proužky - z lékařského prostředí

3. hnědá - válečná literatura

4. modrá - podle skutečné události

5. červená - historické romány

6. černá – humor
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7. žlutozelené proužky – mládež

8. žlutá - regionální literatura

• můžete doporučit zajímavou knihu ke koupi přes formulář na webu

• můžete knihovně napsat návrh, žádost či výtku přes formulář na webu
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Tabulky a grafy

27

114

165

224

264
281

166

214

108
42

Věkové rozložení čtenářů - odd. pro dospělé

do 15 let

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80 a výše

106

8

25

52
35

35

63

58

14

Věkové rozložení čtenářů - pobočka

do 15 let

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80 a výše



28

Bubovice Cerhovice Loděnice Újezd
0

100

200

300

400

500

600

700

3

0

16
8

46
7

94

30
4

0

23
3

58
5

0

49

22
4

0 0

96

20
4

17
4

33

21
8

22
0

0

19
7

16
5

25
5

Spolupráce s obecními knihovnami

2012

2013

2014

P
o

če
t 

vý
p

ů
jč

e
k



29



30

36213

41748

12990

2490

3065

285

20791

3418

Rozložení fondu podle lokace

odd. pro dospělé

sklad pro dospělé

odd. pro děti

sklad pro děti

studovna

sklad studovny

pobočka

VF

61321

38796

14227

6656

Tématické rozložení fondu

beletrie pro dospělé

naučná pro dospělé

beletrie pro děti

naučná pro děti



Hospodaření

Příjmy

rozpočet od města 4800000

příjmy z činnosti (registrační poplatky, sankční potlakty, tisk aj.) 544692

dotace na Přechod systému CLAVIUS na SQL verzi a pořízení   katalogu CARMEN 106000

dotace na Přechod na MARC21 33000

celkem 5483692

Výdaje

spotřeba (materiálu, energie, zboží, služeb) 1592699

osobní náklady (mzdy, zdravotní a sociální pojištění aj.) 3142119

pořízení knihovního fondu 726396

celkem 5461214

Výsledek hospodaření 22478
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