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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. 

 

 2014 2015 

Čtenáři 2 606 2 682 

Návštěvníci knihovny 67 398 70 568 

Výpůjčky 118 326 122 338 

Přírůstek knihovního fondu 

/počet svazků/ 
3 773 2 895 

Kulturní akce pro veřejnost 

/výstavy, akce pro děti/ 
56 38 

Vzdělávací akce pro veřejnost 

/besedy, přednášky a semináře// 
105 117 

 

 

2. Zpráva o hospodaření  

Městská knihovna Beroun je příspěvkovou organizací Města Beroun. V r. 2015 hospodařila 

s rozpočtem ve výši 5 000 000,- Kč. Dále obdržela dotaci v rámci 750. výročí města na akci 

Knihofest ve výši 8 000,- Kč, který se uskutečnil v říjnu. 

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

VISK 3 /Veřejné informační služby knihoven – podprogram 3 informační centra knihoven/ 
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v celkové výši 95 000,- Kč na zakoupení serveru k propojení pobočky s hlavní budovou a 

v rámci programu VISK 9 dotace 80 000,- Kč na harmonizaci autorit /sjednocování autoritních 

záznamů/. 

Dotace byly poskytnuty na základě podaných projektů Městskou knihovnou Beroun. 

Hospodářský výsledek skončil se ziskem 302.564,- Kč. 

 

Přehled ekonomických ukazatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled pracovních úvazků 

Tabulka č. 1 

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 

7,0 

 

7,0 

Oddělení akvizice a zpracování fondu, zástupkyně ředitelky 

 

1,5 1,5 

Celkem  

 

10,25 10,25 

 

Celkový počet fyzických pracovních úvazků – 12, z toho 5 s VŠ vzděláním, 4 se vzděláním 

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

 2014 2015 

Náklady celkem 5,461.214,- 5,423.681,97 

Příjmy celkem 5,483.692,- 5,726.246,67 

Příjmy z hlavní 

činnosti 

540.704,- 537.862,- 

Příspěvek města 4,800.000,- 5,000.000,- 

Hospodářský výsledek 22.478,- 302.564,70 

Mzdy  2,164.815,- 2,299.539,00 
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Rok 2015 byl náročný v personálních otázkách, 2 pracovnice byly dlouhodobě nemocné. Jedna 

z nich odešla do invalidního důchodu, u další pracovní neschopnost trvala až do konce ledna 

2016.  

 

3. Akvizice, zpracování a ochrana fondu /AZOF/ 

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 2015 bylo nakoupeno a zkatalogizováno 2 895 svazků knih v celkově hodnotě 513.934,- 

Kč.  

Důvodů sníženého nákupu oproti r. 2015 je hned několik: 

 V r. 2014 byl převáděn bývalý výměnný fond na pobočku a ve statistice se toto projevilo 

jako přírůstek. 

 Při objednávání knih dle edičních plánů se těžko odhaduje, kdy kniha vyjde, proto hned 

v lednu byl dodán velký objem dříve objednaných knih, což už se pochopitelně 

v údajích za r. 2015 neprojevilo. 

 V roce 2015 přecházela knihovna na nová katalogizační pravidla RDA, pracovnice 

absolvovaly řadu školení a zapracovávaly se. 

 Vzhledem k dlouhodobé nemoci pracovnice bylo omezeno zpracování nových knih, 

náhrada za ní nastoupila až v červnu. 

Při katalogizaci knih knihovna participuje na tzv. sdílené katalogizaci – knihovna, která knihu 

zpracovává jako první, poskytuje záznam ostatním a naopak. Záznamy jsou stahovány zejména 

z Národní knihovny ČR (dále NK ČR), jsou následně upravovány a doplňovány dle 

katalogizačních pravidel a potřeb knihovny.  

Nové záznamy jsou zasílány do Souborného katalogu ČR, který spravuje NK ČR. Aby mohla 

být zachována kontinuita, přešla berounská knihovna v r. 2015 na nová katalogizační pravidla 

RDA, na která postupně přecházejí všechny knihovny v ČR, které se i nadále chtějí podílet na 

vzájemné spolupráci sdílení záznamů. 
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V r. 2015 získala berounská knihovna grant ve výši 80 000,- Kč na provádění synchronizace 

jmenného slovníku autorit s autoritami Národní knihovny. Grant byl využit na nákup počítače 

a na odměnu pro pracovnici, která tuto činnost vykonávala na dohodu o pracovní činnosti.  

Zároveň pracovnice AZOF absolvovaly 3 denní školení ke sdílení autorit. 

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.  

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. 

2015 byla provedena revize v oddělení pro děti a ve studovně s čítárnou. 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 knih, tj. fyzické i administrativní přeřazení knih do skladů.  

 

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  
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4.1. Oddělení pro dospělé 

V roce 2015 bylo evidováno 1.598 čtenářů. Počet čtenářů je o 12 nižší než v předchozím roce. 

Úbytek se i nadále projevuje zejména ve věkové skupině do 20 let a přímo kopíruje 

demografický vývoj, kdy aktuálně ubývá středoškoláků.  

Na druhé straně každoročně přibývají dětští čtenáři, takže celkový počet čtenářů za celou 

knihovnu je vyšší.  

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. 

 

 2014 2015 

Počet čtenářů 1.598 1.586 

Počet návštěvníků 22.026 21.098 

Počet výpůjček 77.861 83.911 

 

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 tématikou 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. Počet audioknih 

stoupl na 84, oproti loňskému roku se tedy zdvojnásobil. 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.  

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

ONLINE firmy Atlas Consulting. Mezi služby studovny patří také zajištění meziknihovní 
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výpůjční služby časopisů a objednávání kopií článků. Součástí služeb oddělení jsou referenční 

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

    

 2014 2015 

Čtenáři jsou evidováni v ostatních odděleních   

Počet návštěvníků 2.746 2.457 

Počet výpůjček 3.206 3.114 

 

    

Další statistické údaje za rok 2015: 

Počet titulů odebíraných periodik:                         50                 

Počet knih:                                                        3.379  

Z toho fond s regionální tématikou:                  1.151  

Počet elektronických dokumentů:                          104 

Počet audioknih:                                                     84 

Počet výpůjček audioknih:                                    225 

Návštěvníci internetu:                                            628     

Počet autorit/regionálních osobností/:                    770   

Počet excerpovaných článků:                            13 198 

Školení práce na internetu    3 

 

 

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.   

        

 2014 2015 

Počet čtenářů 586 650 

Počet návštěvníků 5.372 5.989 

Počet výpůjček 14.004 14.383 
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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.  

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.  

K dispozici mají čtenáři přístup na internet. 

Pro dětské čtenáře 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.  

 

 2014 2015 

Počet čtenářů 408 431 

Počet návštěvníků 8.057 7.646 

Počet výpůjček 23.019 20.443 

 

 

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. 

 

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.   
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5.1. Mateřské a základní školy 

Jednotlivá oddělení úzce spolupracují s mateřskými, základními i středními školami z Berouna 

a okolí. Díky této spolupráci pravidelně navštěvují děti a studenti knihovnu, stejně tak se 

knihovnice zúčastňují hodin čtení ve školách. Po předchozí domluvě s vyučujícími jsou 

realizovány besedy na předem domluvené téma probírané ve škole. 

Společně se zapojujeme do celostátních akcí, nebo knihovna školám nabízí výjimečné besedy 

nad rámec školních osnov.  

    

V roce 2015 bylo celkem uskutečněno 109 akcí ve spolupráci se školami: 

 Oddělení pro dospělé   9 akcí pro 221 studentů středních škol 

 Oddělení pro děti            62 akcí pro 1 468 dětí 

 Pobočka Sídliště            38 akcí pro 662 dětí 

 

 

5.1.1. Besedy 

Kromě besed, které pracovnice knihovny běžně organizují, měly letos děti z Jungmannovy 

základní školy možnost setkat se s autorkou knih pro děti Ivonou Březinovou. Akce se setkala 

s velkým úspěchem. 

Další autorkou, která do berounské knihovny zavítala, byla Michaela Burdová. Besedy 

s autorkou, která se věnuje psaní fantasy literatury pro děti, se zúčastnily děti ze 4. základní 

školy Beroun. 

 

5.1.2. Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 

Berounská knihovna se i v tomto roce zapojila do celostátního projektu Už jsem čtenář - Knížka 

pro prvňáčka. Oddělení pro děti ve spolupráci se 3. základní školou Beroun a pobočka Sídliště 

s 2. základní školou Beroun.  Celkem se projektu zúčastnilo 128 dětí.  

V rámci projektu navštěvovaly děti ze všech zapojených tříd knihovnu, kde pro ně měly 

knihovnice vždy připravený program. Na oplátku se pak na děti přišly podívat do školy na 

hodinu čtení.  

Děti ze 3. základní školy uzavřely svoji účast v knihovně, ve 2. základní škole bylo  

vyhodnocení projektu spojeno s pasováním dětí na čtenáře a konalo se ve školní tělocvičně. 

Pasování proběhlo za účasti vedení školy i knihovny, vyučujících, pracovnice pobočky i rodičů.  
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5.1.3. Pasování na čtenáře 

V roce 2015 pokračovala tato pěkná tradice, která má u dětí i jejich rodičů velký úspěch. Je 

škoda, že knihovna nemá odpovídající prostory pro podobné akce, proto se pasování 

v prostorách knihovny uskutečnilo jen 1x. Knihovnice jsou sice zvány na pasování i na jiná 

místa, kde je víc prostoru pro příbuzné dětí, ale knihovna by byla určitě příhodnější. 
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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. V roce 2015 se uskutečnilo 9 informačních lekcí, kterých se zúčastnilo na 200 

studentů. 

 

5.2.2. Festival STRANOU 

V r. 2015 jsme opět spolupracovali s organizátory festivalu STRANOU - evropští básníci 

naživo a uskutečnili besedu básníků se studenty SOŠ a SOU Beroun Hlinky.  

 

 

6. Kulturní a vzdělávací činnost pro veřejnost 

Knihovna pokračovala v nastoupeném trendu a uspořádala celou řadu kulturních a vzdělávacích 

pořadů určených dětským, dospělým čtenářům i široké veřejnosti. Spolupracují na nich všechna 

oddělení knihovny.  

 

6.1. Akce pro děti  

 

6.1.1. Noc s Andersenem 

Jako již tradičně se i loni v berounské knihovně konala Noc s Andersenem. Tentokrát malí 

čtenáři v knihovně nocovali z pátku 27. na sobotu 28. března. V dětském oddělení knihovny se 

sešlo 18 dětí a 4 knihovnice - historicky nejvyšší počet účastníků.  
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Pro děti bylo připraveno tvoření v klubu OKO - vyráběly velikonoční kuřátka. Poté jsme 

navštívili sídlo Hasičského záchranného sboru Beroun. Po návratu do knihovny se četlo a 

povídalo o Janu Drdovi, jehož 100. výročí narození jsme si připomněli.  

 

6.1.2. Týden čtení dětem 

Městská knihovna Beroun se tradičně zapojuje do celonárodní akce Týden čtení dětem, který 

se konal v termínu od 1. do 7. června 2015. V rámci této aktivity se 5. června konalo čtení pro 

děti z Jungmannovy ZŠ Beroun. Žákům předčítala ředitelka berounského kina paní Dana 

Hrdinová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. Den pro dětskou knihu 

Tato již tradiční celostátní akce pro děti se konala v sobotu 28. listopadu v dopoledních 

hodinách v oddělení pro děti. Kromě půjčování knih se děti mohly zapojit do výtvarné dílny či 

soutěžit o poukaz na audioknihu. Rodiče pak zaujal prodej knih za zvýhodněné ceny. Součástí 

programu bylo též vyhlášení výsledků soutěže Lovci perel.  
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6.1.4. Lovci perel 

V oddělení pro děti pokračoval další ročník této soutěže. Zúčastnilo se ho 37 dětí, které 

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

Sídliště, která se v letošním roce připojila ke kampani poprvé. Do soutěže se zde aktivně 

zapojilo 11 dětí.  

Výherci Lovců perel z obou oddělení byli slavnostně vyhlášeni a odměněni při konání Dne pro 

dětskou knihu. Ceny jim byly předány za účasti rodičů a široké veřejnosti. Nejlepší lovci 

obdrželi dárkový poukaz na nákup knih v Knihkupectví Marcely Kroppové v Berouně a roční 

registraci v knihovně zdarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Akce pro dospělé 

Pro veřejnost pořádáme 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. Níže je 

uveden úzký výběr z těch nejzajímavějších akcí. 

6.2.1. Besedy, přednášky, autorská čtení 

 

Ten píše to a ten zas tohle 
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Jedinečné setkání s hudebníkem a spisovatelem Josefem Pepsonem Snětivým a spisovatelem a 

hercem Miloněm Čepelkou. Autoři představili mnohé tituly ze své prozaické i poetické tvorby. 

Hudební doprovod zajistil Josef Pepson Snětivý.  

 

 

 

 

 

 

Od Kyjevské Rusi k Pussy Riot: duchovní kořeny současného Ruska anebo Od svatého 

Vladimíra k Vladimiru Putinovi, od jurodivých k Pussy Riot 

Takto se jmenovala beseda nad novou knihou Martina C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské 

religiozity a nad minulostí a budoucností vztahu Čech, Ukrajiny a Ruska. Akce se konala ve 

spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou v Berouně, s kterou jsme touto akcí nově 

navázali užší spolupráci.  
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Květnové povstání na Berounsku 

V roce 2015 jsme si připomínali výročí sedmdesáti let od konce druhé světové války. Při této 

příležitosti navštívil berounskou knihovnu PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., historik, novinář a 

zakladatel Ústavu pro studium totalitních režimů. Pohovořil o průběhu Květnového povstání v 

roce 1945 a o postupu Vlasovců v našem regionu. Přednáška se konala 11. května. 

Příběh opravdové vášně 

S radostí jsme v knihovně přivítali paní Blanku Milfaitovou, známou jako marmeládová 

královna, která je autorkou knihy Příběh opravdové vášně, jednoho z nejprodávanějších titulů 

nakladatelství Mladá fronta.   

 

 

 

6.2.2. Výstavy 

V roce 2015 se uskutečnilo 19 výstav. Konají se 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. Příklad několika zajímavých výstav:  

CITES – ohrožené druhy 

Putovní výstava představující fotografie ohrožených druhů živočichů a rostlin s krátkým 

komentářem. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

rostlin (CITES) má za cíl ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení 

v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. 

Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel 
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Putovní výstava věnovaná Josefu Čapkovi obsahovala 13 panelů, které dokumentovaly jeho 

výtvarnou i literární tvorbu.  

Knihy v době panování Rudolfa II 

Výstava poskytla náhled do života českých zemí v době, která zaujímá v dějinách českého 

knihtisku pozoruhodné místo. Vyznačuje se pokračujícím rozmachem vydávaných knih, jejich 

tematickou a literární rozmanitostí, vývojem typografické úpravy, rozvojem knižního trhu a 

budováním knihoven na různých společenských úrovních. Výstava Knihovědného oddělení 

Knihovny Akademie věd ČR byla k vidění v říjnu loňského roku. 

 

6.3. Celostátní akce a kampaně 

 

6.3.1. Březen měsíc čtenářů 

V rámci tradiční celostátní kampaně Březen - měsíc čtenářů jsme nabídli návštěvníkům tři 

přednášky: Kotel plný pokladů Otomara Dvořáka, Imunita-klíč ke zdraví Miroslava Berky a 

Izrael - země Bible Daniela Haslingera, charitativní bazar knih, kreativní dopoledne pro děti, 

autorské čtení Jaroslava Čížka, výstavu fotografií z akcí naší knihovny z názvem Knihovna od 

března do března. Součástí této kampaně bylo také vyhlášení Čtenáře a Recenzenta roku 2014. 

 

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 2015 se oceňoval čtenář táta. V pondělí 30. března se uskutečnilo slavnostní 

předání tohoto ocenění v berounské knihovně. Držitelem se stal Jaromír Tejkl za svoji 

pravidelnou docházku do knihovny se svými dětmi a úzkou spolupráci s knihovnou – 

zprostředkování spolupráce s Českým svazem včelařů. Z rukou ředitelky Hany Ludvíkové a 

knihovnice Lady Schovánkové převzal oceněný knihu, poukaz na roční registraci v knihovně a 

poukaz na nákup knih v Knihkupectví Marcely Kroppové v Berouně.  

V rámci slavnostního večera bylo dále předáno ocenění Recenzent roku, které získal Milan 

Štajer za svoji spolupráci s knihovnou při tvorbě knihovnického blogu. I pan Štajer byl 

obdarován knihou a dárkovými poukazy. Blog vznikl z iniciativy berounské knihovny v roce 

2013 a za cíl si klade pomoc čtenářům při výběru zajímavé četby a orientaci na knižním trhu.  
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6.3.3. Týden knihoven 

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

Součástí kampaně byl festival Knihofest.   

 

7. Další akce Městské knihovny Beroun 

 

7.1. 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. Při realizaci spolupracuje knihovna s berounskou fotografkou a 

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

do 3 tematických bloků. 

V červnu 2015 byl ukončen 2. ročník slavnostním předáním Pamětních listů za účasti 

místostarosty Mgr. Ivana Kůse v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Berouně. 

Druhý ročník absolvovalo 58 posluchačů, kteří zároveň pokračují v ročníku třetím. Ten byl 

zahájen ve čtvrtek 3. září 2015 a jeho témata jsou: slavné osobnosti regionu, historické zahrady 

a jejich význam a archeologické nálezy v Berouně a okolí. 
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7.2. Virtuální univerzita třetího věku 

V září jsme se stali konzultačním střediskem projektu celoživotního vzdělávání pro seniory s 

názvem Virtuální univerzita třetího věku. Jde o projekt České zemědělské univerzity v Praze, 

který právě za pomoci konzultačních středisek v různých městech po celé republice umožňuje 

další vzdělávání seniorů. Studenti tak navštěvují středisko v místě svého bydliště, které pro ně 

celé studium zajišťuje. V rámci setkání sledují studenti virtuální přednášky připravené 

univerzitou. Knihovna tuto aktivitu převzala od občanského sdružení Potkávání o. s. Beroun, 

kde došlo k personálním změnám, a již nebylo možné studium dále organizačně zajistit. 11 

studentek tak v prosinci 2015 absolvovalo svůj další semestr v knihovně, kde budou ve svém 

studiu nadále pokračovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Knihofest 

Celodenní akce s podtitulem „festival zaměřený nejen na regionální literaturu” byla uspořádána 

v rámci oslav k 750. výročí první písemné zmínky o Berouně. Zároveň pomyslně uzavírala 

Týden knihoven. Inspiraci jsme čerpali z fotografického festivalu Fotoblázinec, který v naší 
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knihovně každoročně organizuje berounský Fotoklub. Nabídli jsme spolupráci místním 

knihkupcům a nakladatelům, kteří měli prostor k prezentaci  

Slavnostní zahájení, které obstaral dechový orchestr Základní umělecké školy Václava Talicha  

Oddechovka, spustilo sérii přednášek a vystoupení rozdělených do několika sekcí - dětské, 

odborné, poetické a hudební. 

Kromě bohatého programu čekaly na návštěvníky po budově knihovny umístěné prodejní 

stánky. Převažovaly ty s knihami. Občerstvení zajistila kavárna a terapeutická dílna Jiná káva 

a zástupci food festivalu Restaurant Day. Naše věrná čtenářka a držitelka titulu “mistr tradiční 

rukodělné výroby“, paní Miluše Šímová, zase po celý den učila příchozí kouzlům s vizovickým 

těstem. Ohromný úspěch měl dopolední program pro děti. V něm dětem četl a vyprávěl Jiří 

Kahoun, Farní charita Beroun připravila výtvarné dílny. Malování na obličej mělo tak velký 

úspěch, že Andrea Borovská svůj pobyt v knihovně prodloužila. 

Dospělé návštěvníky odpoledne čekala přednáška o tom, jak si vydat vlastní knihu, dále 

povídání s ilustrátorem a nakladatelem Kameelem Machartem, či setkání s básníkem Petrem 

Petříčkem. Nechyběly dva slavnostní křty nových knih místních autorů Rudolfa Kadeřábka a 

Hany Hrabákové. Vystoupil  písničkář Vladimír Čáp, pěvecký sbor Matematicko-fyzikální 

fakulty UK Sebranka a berounský pěvecký sbor Bonbón. 

 

 

 

 

7.4. Mezinárodní den darování knih 

V rámci Mezinárodního dne darování knih, který se konal 14. února, mohli zájemci věnovat 

knihy do charitativního bazaru. V pátek 13. února a v sobotu 14. února nosili lidé do knihovny 

knihy, které jsou použitelné pro další čtenáře.  
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Sešlo se obrovské množství knih pro děti i dospělé, staršího i novějšího vydání. Vybrané knihy 

byly roztříděny a oceněny, aby pak mohly být prodávány na charitativním bazaru knih. 

 

7.5. Charitativní bazar knih 

V pořadí již druhý Charitativní bazar knih se uskutečnil ve středu 18. března. Po celý den si 

mohli zájemci vybírat z knih, které do bazaru věnovali naši čtenáři v rámci Mezinárodního dne 

darování knihy. Výtěžek byl věnován Stacionáři sv. Anežky České pro seniory při Farní charitě 

Beroun, jehož pracovníci během dne prodávali výrobky klientů a představovali své služby. 

Stacionář pracuje převážně se seniory trpícími poruchami paměti způsobenými např. 

Alzheimerovou chorobou. 

Návštěvníci bazaru měli možnost podívat se na způsob práce s lidmi, jejichž život ovlivňují 

projevy demence, procvičit si jemnou motoriku, prohlédnout si sadu na procvičování 

kognitivních funkcí, vyzkoušet si testy paměti, vyrobit si jarní brož, obrázek nebo ozdobit 

perníčky, dozvědět se informace o Alzheimerově nemoci, jejích projevech, možnost poradit se, 

zjistit informace o službách poskytovaných Farní charitou Beroun. 

Díky velkému zájmu veřejnosti o bazar se vybralo 6.435,- Kč, které byly předány Farní charitě 

Beroun.  
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8. Spolupráce s knihovnami 

 

8.1. 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 298 knih a jiným knihovnám naopak půjčila 

1 392 knih. Tato služba je knihovnami vzájemně zpoplatněna 

 

8.2. 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 nadále 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.  

 

8.3. Setkání knihovníků 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně ve spolupráci s berounskou knihovnou uspořádala 

setkání neprofesionálních knihovníků z části bývalého okresu Beroun, okresu Kladno a 

Rakovník. Na setkání přijely i zástupkyně Knihovny Jana Drdy v Příbrami, knihovny, která je 

pověřenou knihovnou pro druhou část berounského okresu.  

Po zahájení ředitelkou berounské knihovny Hanou Ludvíkovou a Hanou Matějčkovou, vedoucí 

oddělení služeb knihovnám v SVK, vystoupil starosta obce Braškov Vladimír Dráb, aby předal 

své zkušenosti při získávání dotací. O své bohaté zkušenosti se dále podělila braškovská 

knihovnice Věra Přibylová, která se kromě bohatého fondu a vysokého počtu čtenářů a 

výpůjček může pochlubit třeba i pořádáním výtvarných dílen. Předsedkyně Středočeského 

SKIP a berounská knihovnice Lada Schovánková přiblížila činnost SKIP a propagovala 

celostátní akci  Co venkovské knihovny umějí a mohou.  



23 

 

Kromě odborného programu proběhla vřelá a otevřená diskuze a předávání zkušeností. Setkání 

se uskutečnilo v úterý 5. května.  

 

 

9. Vzdělávání pracovnic  

V roce 2015 se pracovnice berounské knihovny zúčastnily mnoha školení, přednášek a kurzů. 

Jednalo se o následující pořady:  

 Současná literatura pro děti a mládež 

 Exkurze po knihovnách s názvem Knihovnické putování 

 Akreditovaný kurz Současná literatura pro děti a mládež 

 Novinky dětské literatury 

 Prevence násilí na pracovišti 

 Česká próza 2014 

 Seminář o kreativitě v knihovnách Do černého 

 Budoucnost veřejných knihoven v ČR z pohledu změn důchodového systému a 

sociálního dialogu 

 Porada profesionálních knihoven 

 Katalogizace v RDA 

 Facebook 

 Národní autority v RDA 

 Francouzská literatura 

 RDA v knihovním systému Clavius 

 Elektronické služby knihoven 

 Tvorba národních autorit 

 

Všechny pracovnice pravidelně absolvují školení bezpečnosti práce a požární ochrany 
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10. Public relations 

Městská knihovna Beroun propaguje své služby i nadstavbové aktivity klasickými tiskovými 

zprávami, novinovými články a 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. Knihovna dále provozuje blog, na kterém se snaží propagovat zajímavé knižní 

tituly, a to i ve spolupráci s veřejností. Díky vstřícnému přístupu vedení města dále využíváme 

městské výlepové plochy, na kterých zveřejňujeme každý měsíc aktuální program knihovny.  

Velkým úspěchem roku 2015 byla výhra ve fotografické soutěži celostátního odborného 

knihovnického časopisu Čtenář s názvem Knihovna jako obývák města. Fotografie vstupní 

chodby k oddělení pro děti tak byla použita na titulní obálce únorového čísla jmenovaného 

časopisu.  

Velkým krokem ve směru propagace knihovny bylo spuštění nových webových stránek, k čemu 

došlo v roce 2014. V r. 2015 byly stránky doplněny o kalendárium akcí, které umožňuje 

dlouhodobou propagaci plánovaných akcí. Naše stránky navštívilo v r. 2015 celkem 87 357 

návštěvníků, což je téměř o 1/3 více než v předcházejícím roce. 

Uživatelsky příjemnější je pak nový on-line katalog Carmen, který byl v roce 2015 nově 

zpřístupněn. Čtenáři si tak mohou vybrat, zda chtějí vyhledávat ve starém, jednoduchém 

katalogu Clavius, nebo v moderním katalogu Carmen. Katalog Carmen využívá technologie 

Webu 2.0, což umožňuje aktivní zapojení čtenářů, kteří tak v katalogu mohou hodnotit knihy, 

psát k nim komentáře a společně diskutovat. Nabízí příjemnější rozhraní a jednodušší 

vyhledávání.  

 

1. Různé 

Pro rok 2015 bylo koncem předcházejícího roku podáno několik žádostí o grant, úspěšně byly 

vyřízeny dvě žádosti: 

 V rámci programu VISK 3 /Veřejné informační služby knihoven/ . Připojení pobočky 

on-line – 95 000,- Kč na nákup serveru 
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 V rámci programu VISK 9 /Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních 

autorit/ - Zahájení kooperace a harmonizace autorit – 80 000,- Kč na nákup počítače a 

odměnu pracovnice 

Koncem roku byly podány žádosti pro rok 2016, o úspěšnosti či neúspěšnosti žádostí se 

rozhoduje zpravidla na jaře. 

V roce 2015 byla provedena revize knihovního fondu ve dvou odděleních berounské knihovny, 

a to ve studovně a čítárně a v oddělení pro děti. Revize proběhla v termínu od 7. do 17. července, 

kdy je knihovna pravidelně uzavřena.   

Kromě revize bylo „přeskladněno“ velké množství knih z volného výběru do skladů, což je 

náročná práce zejména po fyzické stránce.  

Berounská knihovna již dlouhodobě spolupracuje s Církví bratrskou v Berouně, organizátory 

Festivalu Stranou - evropští básníci naživo či Army muzeem ve Zdicích. Díky konání 

Knihofestu došlo též ke spolupráci s Jinou kávou, přesněji s jejím provozovatelem občanským 

sdružením Lomikámen o. s.  

Dále byla nově zahájena spolupráce s Českobratrskou církví evangelickou v Berouně, s kterou 

jsme společně uskutečnili několik besed. Spolupráce byla navázána také s pracovnicemi 

Stacionáře sv. Anežky České pro seniory při Farní charitě Beroun. 

 

 

 

 

 

 

 

 


