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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.  

Rok 2016 byl rokem výjimečným. Městská knihovna Beroun si v průběhu celého roku připomínala 120. 

výročí svého vzniku. Tomuto jubileu jsme po celý rok věnovali velkou pozornost a připomínali ho 

mnohými akcemi.  

Kromě akcí k uvedenému jubileu byla samozřejmě věnována pozornost knihovnickým činnostem, které 

tvoří základ. 

 
2015 2016 

Čtenáři   2 682 2 730 

Návštěvníci knihovny 70 568 82 909 

Výpůjčky 122 338 114 063 

Přírůstek knihovního fondu /počet svazků/ 2 895 3625 

Kulturní akce pro veřejnost /výstavy, akce pro děti/ 38 49 

Vzdělávací akce pro veřejnost /besedy, přednášky a semináře/ 117 148 
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2 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
Městská knihovna obdržela rozpočet ve výši 5 150 000,- Kč. 

Na základě podaných projektů obdržela knihovna tři dotace Ministerstva kultury v celkové výši 142 000 

Kč.  

Dotace byly určeny na obnovu počítačového vybavení /75 000,- Kč/, dále na obnovení technického 

vybavení k akcím /projektor, plátno apod. – 30 000,- Kč/. 

Díky dotaci rovněž mohla plynule pokračovat harmonizace autorit /sjednocení autoritních záznamů – 

37 000,- Kč/, která byla zahájena v posledních letech.  

Hospodářský výsledek skončil se ziskem 100 182,88 Kč. 

 

Přehled ekonomických ukazatelů 

 2015 2016 

Náklady celkem 5,423.681,97 5,838.546,46 

Příjmy celkem 5,726.246,67 5,938.729,34 

Příjmy z hlavní činnosti 537.862,00 556.864,00 

Příspěvek zřizovatele 5,000.000,00 5,150.000,00 

Hospodářský výsledek 302.564,70 100.182,88 

Mzdy 2,299.539,00 2,448.147,00 

 

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. 2016 byl zrevidován fond 

pobočky Sídliště 

 

 Průběžně je prováděna systematická synchronizace jmenného slovníku s autoritami Národní 

knihovny. Kromě pracovnic akvizice a katalogizace se této činnosti věnuje pracovnice přijatá 

na dohodu o pracovní činnosti. Náklady s tím spojené jsou z větší části hrazeny dotací z 

programu VISK 9. 

 Pozornost je věnována pořizování nových vydání literatury určené jako školní četba  

 V r. 2016 bylo pořízeno celkem 3 625 svazků knih za 633 171,- Kč – s ohledem na fakt, že 

stěžejní činností knihovny je půjčování knih, byly zvýšené příjmy přednostně věnovány na 

nákup knih a audioknih 

 
 

 2015 2016 

Přírůstek /svazky/ 2 895 3 625 

Náklady /Kč/ 513 934,- 633 171,- 
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4 SLUŽBY ČTENÁŘŮM 
Výpůjční službu knihovního fondu zajišťují jednotlivá oddělení rozdělená podle věku uživatele nebo 

účelu daného oddělení. V berounské knihovně zajišťují výpůjční služby oddělení pro dospělé čtenáře, 

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

Dosažené výsledky jsou srovnatelné s minulými lety, k mírnému poklesu došlo pouze u počtu výpůjček, 

který je způsoben změnou ve výkaznictví. Pokud čtenář požádá o prodloužení výpůjční doby před 

termínem, nejsou tyto výpůjčky už započítávány do statistiky.  

 

2015 2016 

Počet čtenářů 2 682 2 730 

Návštěvníci knihovny 70 568 82 909 

Výpůjčky 122 338 114 063 

 

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 

 zpracování rešerší 

 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  

 

 Elektronicky jsou zájemcům, kteří uvedou svou e-mailovou adresu, zasílány tzv. předupomínky. 

Daná služba tak 5 dní před uplynutím výpůjční lhůty  upozorňuje čtenáře, že se chýlí čas k 

odevzdání knih. Čtenář tak může včas knihy vrátit nebo si prodloužit výpůjční dobu 

(telefonicky, e-mailem, prostřednictvím svého čtenářského konta v on-line katalogu) bez 

případných sankcí.  

 Pracovnice oddělení pro dospělé čtenáře pokračovaly v roce 2016 v pravidelných návštěvách 

Domova seniorů TGM v Berouně. Pro zájemce si připravily besedy na témata Povídání o 

Berounsku, Osobnosti Berounska, Výlety po okolí a Vánoční zvyky. Kromě besed na určitá 

témata se v dubnu uskutečnilo tzv. Křeslo pro hosta s ředitelkou knihovny a v listopadu 

výtvarný kurz výroby dekorativních ozdob ze starých knih. 
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 2015 2016 

Počet čtenářů 1 586 1 685 

Počet návštěvníků 21 098 21 963 

Počet výpůjček 83 911 76 378 

 

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) 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 vyexcerpovaných 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 

 

 Od předchozího roku je patrný vzrůstající zájem o půjčování zvukových dokumentů a 

audioknih. 

 Mezi činnosti studovny patří tvorba, správa a aktualizace databáze regionálních osobností. 

Díky školení uskutečněnému v loňském roce navíc probíhá systematická práce s těmi záznamy, 

které jsou zároveň součástí Databáze národních autorit Národní knihovny. Ta obsahuje 

osobnosti, které svou činností již překročily rámec regionu. Ty se potom v naší regionální 

databázi převádějí do autoritní podoby v souladu s národními pravidly, avšak při zachování 

informací, které jsou potřebné pro nás na úrovni regionu. 

 V regionální databázi bylo v loňském roce vytvořeno 149 nových záznamů, které zahrnují nejen 

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

obsahovala celkem 899 záznamů, z nich bylo 129 v autoritní podobě.  

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

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

Berounska). Významnou složkou je vkládání předmětových hesel ze souboru věcných autorit 

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 
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informací o regionu. V roce 2016 bylo nově vytvořeno 1 621 záznamů a celkem databáze 

obsahovala 14 560 záznamů. 

 

 2015 2016 

Čtenáři jsou evidováni v ostatních odděleních   

Počet návštěvníků 2 457 2 324 

Počet výpůjček 3 114 3 128 

Počet titulů odebíraných periodik 50 54 

Počet knih – 
- z toho fond s regionální tematikou 

3 379 
1 151 

3 426 
1 288 

Počet elektronických dokumentů 62 58 

Počet audioknih 84 157 

Návštěvníci internetu 628 374 

Počet regionálních osobností 770 889 

Počet excerpovaných článků 13198 14 772 

Školení práce na internetu 3 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 

 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 dětské knihy, pasování na čtenáře, Už jsem čtenář - 

knížka pro prvňáčka, Lovci perel) 

 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 

 

 Jako každým rokem byla velká pozornost věnována pravidelným besedám konaných ve 

spolupráci se základními školami. Opět jsme se připojili již k tradičním akcím jako Noc s 

Andersenem a Den pro dětskou knihu. Stejně tak i v tomto roce probíhala spolupráce se 
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školami v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a žáci prvních tříd byly pasovány 

na čtenáře.  

 V roce 2016 jsme zaznamenali zvýšený zájem o spolupráci ze stran základních škol z okolních 

obcí. 

 Nově byla navázána spolupráce se Základní školou Montessori Beroun a z Lesní školy ze 

Zdejciny začala chodit nová 1. třída. 

 Pracovnice oddělení pro děti a katalogizace se staly součástí pracovní skupiny pro Místní Akční 

Plán rozvoje vzdělávání (MAP ORP Beroun) 

 

 2015 2016 

Počet čtenářů  650 607 

Počet návštěvníků 5 989 6 100 

Počet výpůjček 14 383 14 449 

 

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 

 

 V posledních letech jsme zaznamenali nárůst počtu dětských čtenářů. Tento jev si, kromě 

„omlazování“ Velkého Sídliště a jeho okolí, můžeme vysvětlit zvýšenou intenzitou spolupráce 

pobočky se školami. Kromě pravidelných besed v knihovně se pobočka /stejně jako oddělení 

pro děti v hlavní budově/  též zapojila do spolupráce se školou v rámci projektu Už jsem čtenář 

- Knížka pro prvňáčka. Díky tomuto projektu pak dochází k úzké spolupráci se všemi dětmi z 

prvních tříd. I v letošním roce se uskutečnilo Pasování prvňáčků na čtenáře. 

 Dalším ročníkem jsme pokračovali v celostátní knihovnické hře Lovci perel, které se zúčastnilo 

17 dětí. Několik dětských čtenářů z pobočky se též zúčastnilo Noci s Andersenem konané v 

hlavní budově knihovny.  

 Kromě akcí pro děti se na pobočce konají pravidelné tvůrčí dílny tzv. Korálkování. Kurzy se 

konají každý měsíc a je o ně stále velký zájem.  
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 Od května 2016 funguje na pobočce tzv. Semínkovna. Jedná se o občanskou iniciativu sdílení 

vlastních vypěstovaných semínek místních rostlin – okrasných, užitkových a bylinek. Pobočky 

Semínkoven postupně vznikají po celé republice. Během roku projevilo o projekt velké 

množství lidí jak v rolích dárců, tak i těch, kteří mají zájem o nová semínka. 

 V letošním roce též došlo k rozšíření fondu odebíraných periodik (Moje země, Rozmarýna, 

100+1 historie, Receptář a Čtyřlístek). 

 Také byly zakoupeny nové židličky, které se používají při besedách se školními třídami.  

 

 2015 2016 

Počet čtenářů 

- z toho děti 

431 

140 

420 

152 

Počet návštěvníků 7 646 6 980 

Počet výpůjček 20 443 19 680 

 

4.5 Pobočka Zdejcina 

Přehled činností: 

 půjčování knih široké veřejnosti 

 fungování na úrovni malé obecní knihovny 

 

 2015 2016 

Počet čtenářů 15 18 

Počet návštěvníků 112 105 

Počet výpůjček 347 428 
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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 téma 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 2016 bylo celkem uskutečněno 110 akcí ve spolupráci se školami.  

oddělení pro dospělé  4 akce 94 studentů 

oddělení pro děti        69 akcí 1 378 dětí 

Pobočka Sídliště 37 akcí 653 dětí 

 

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 
Ve čtvrtek 30. června 2016 byl v rámci předávání vysvědčení ukončen projekt Knížka pro prvňáčka 

slavnostním předáním knihy Knihožrouti od Kláry Smolíkové. Kniha byla předána dětem 1.B 3. základní 

školy v Berouně. Akce se zúčastnila i knihovnice z oddělení pro děti Jitka Šímová, která po celý rok se 

třídou úzce spolupracovala. 
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5.1.3 Pasování na čtenáře 
Již druhým rokem se v 2. ZŠ Beroun ve spolupráci s berounskou knihovnou konalo pasování prvňáčků 

na čtenáře. Pasování se letos zúčastnily, stejně jako v loňském roce, všechny tři první třídy. Celkem 

bylo pasováno 73 žáků. Pasování se konalo v úterý 14. června 2016 od 9:00 hodin v tělocvičně základní 

školy za účasti ředitele školy, ředitelky berounské knihovny, knihovnice pobočky a rodičů. Každé dítě 

dostalo krásnou knížku Knihožrouti od spisovatelky Kláry Smolíkové z nakladatelství Triton a bylo 

knihovnicí z pobočky slavnostně pasováno na čtenáře.  

Celá akce se konala jako vyvrcholení celoročního společného projektu berounské knihovny a 2. ZŠ s 

názvem Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který každoročně pořádá SKIP /Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků/. V rámci tohoto projektu navštívila každá 1. třída během školního roku 

besedu na pobočce knihovny. Paní knihovnice na oplátku přišla do školy na hodinu českého jazyka. 

Navíc všechny třídy navštívily besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou, která se uskutečnila v hlavní 

budově knihovny. 
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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 tomto roce navštívili knihovnu studenti SZŠ a SPgŠ – celkem 94 studenti  

5.2.2 Festival Stranou – Evropští básníci naživo 
I v letošním roce jsme spolupracovali s organizátory festivalu STRANOU - evropští básníci naživo a 

uskutečnili besedu básníků se studenty SOŠ a SOU Beroun Hlinky.  
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6 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO VEŘEJNOST 
 

6.1 Akce pro děti 
 

6.1.1 Setkání s Petrou Braunovou 
V úterý 24. května 2016 se uskutečnilo setkání dětí prvních tříd berounských základních škol /3. ZŠ  a 

2. ZŠ / se spisovatelkou Petrou Braunovou, autorkou knih pro děti. Paní spisovatelka prvňáčky 

seznámila nejen se svou úplně nejnovější knížkou.  Z několika svých knih dětem předčítala a nechyběla 

ani závěrečná diskuse. 

 

 

 

6.1.2 Požární ochrana pro děti 
V květnu 2016 se na oddělení pro děti i na pobočce na Sídlišti uskutečnily besedy na téma požární 

ochrana pro děti. S dětmi byly probrány takové otázky jako chování při krizových situacích, ohlášení 

požáru, přivolání rychlé pomoci a další. Děti měly možnost klást dotazy, vyzkoušet si ochranný oblek a 

sestavit proudnici s nástavcem na pěnu. Dětem byla také promítnuta krátká videa o běžných situacích 

v domácnosti, které mohou vést k požáru. Zároveň vypracovávaly pracovní listy, kde si mohly probrané 

zopakovat. Besedy vedla Kristýna Andrýsková z SDH Stříbrná Lhota. 
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6.1.3 Noc s Andersenem 
Z pátku 1. dubna na sobotu 2. dubna 2016 se konalo další nocování dětí v knihovně. Letošní ročník Noci 

s Andersenem byl věnován významné osobnosti české historie, panovníkovi Karlu IV., neboť v roce 

2016 jsme si připomínali výročí 700 let od jeho narození. Nocování se zúčastnilo 19 dětí a 4 knihovnice. 

S dětmi jsme navštívili Muzeum berounské keramiky, kde si děti samy tvořily drobnosti z hlíny. Po 

návratu do knihovny je navštívil sám císař Karel IV., aby si s nimi popovídal a svěřil jim tajemství, že je 

v knihovně ukryt poklad. 

 

6.1.4 Den pro dětskou knihu 
Další ročník již tradiční celostátní akce pro děti se konal v sobotu 26. listopadu 2016. Kromě běžných 

služeb oddělení pro děti si zájemci mohli vyrábět ve výtvarné dílničce provozované organizací 

Dobromysl o.p.s. a koupit si dětské knihy s příjemnou 30% slevou nebo korálkové šperky vyrobené 

Růženou Mikulovou, která na naší pobočce vede pravidelné kurzy šitého šperku. 

6.1.5 Lovci perel 
Oddělení pro děti pokračovalo se svojí účastí na projektu i v jeho dalším ročníku. Po celý rok 27 dětí 

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

na Sídlišti, která se ke kampani připojila v loňském roce. Aktivně se do soutěže zapojilo, odpovídalo na 

otázky a střádalo perly 13 dětí. Výherci Lovců perel jak oddělení pro děti, tak pobočky byli slavnostně 

vyhlášeni a odměněni 24. března 2017. 

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.  

V roce 2016 se uskutečnilo 71 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 6 537 návštěvníků. Besedy se konají 

v prostorách oddělení pro děti nebo v sále Klubu důchodců v 1. patře budovy. Mimo jiné jsme 

realizovali 22 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. 
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6.2.1 Přednášky s odborníkem na železnici 
Psal se rok 1876, když byla otevřena železniční trať Rakovník – Beroun. Od té doby uběhlo již 140 let. 

Toto výročí jsme si připomněli povídáním s Ing. Jiřím Zahradníkem. Promítání více než sta fotografií 

s poutavým komentářem se uskutečnilo 28. dubna 2016 v rámci přednášky 140 let provozu železnice 

Rakovník - Beroun. Pro velký úspěch jsme pokračovali přednáškou Železniční trať Zadní Třebaň – 

Lochovice, která proběhla 26. října 2016. 

6.2.2 Síť, o které se mluví příliš málo   
Země, Sluneční soustava, blízké hvězdy, hvězdokupy, galaxie… Ale co je dál? Má vesmír nějakou 

strukturu? Je snad Země uvězněna uvnitř obří sítě? To vše nabídla přednáška o vysokoškálové struktuře 

vesmíru. Velmi zajímavě nám přednášela Mgr. Lenka Zychová z Masarykovy univerzity v Brně. Akce se 

konala 6. června 2016.  

6.2.3 Křivoklátsko: příběh královského hvozdu 
Beseda s autory nové regionální publikace o Křivoklátsku se uskutečnila 23. listopadu 2016. Z 

autorského týmu se besedy zúčastnili Karel Žák, Martin Majer a Petr Hůla. Dalším autorem je také 

Václav Cílek. Po přednášce se konala zajímavá diskuze s diváky. Zájemci si zároveň mohli danou 

publikaci zakoupit.  

 

6.2.4 Hra o trůny v knihovně 
Pro fanoušky knih G. R. R. Martina, jeho knižní série Hra o trůny a filmového seriálu HBO natočeného 

na motivy jeho knih jsme uspořádali odpolední akci s bohatým programem. Přednášející Karel Kolmann 

a Tereza Micková diváky blíže seznámili se světem knih Hra o trůny a podělili se o další informace ze 

zákulisí. Na programu byly nejen přednášky, ale i videa s ukázkami ze seriálu či z natáčení a kvízy. Pro 

zpříjemnění večera byla servírována kuchyně ze Sedmero království. Akce se uskutečnila v sobotu 5. 

listopadu 2016 od 16.00 do 20:00 hodin. 
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6.2.5 Andrzej Popiolek 
Výstava obrazů a kreseb polského výtvarníka byla k vidění od 12. do 30. dubna 2016. Vernisáž se 

uskutečnila v úterý 12. dubna. Partnerem výstavy bylo Město Beroun a Vzdělávací institut 

Středočeského kraje. 

6.2.6 Ztracená generace 
Putovní výstava Památníku Karla Čapka vznikla u příležitosti stoletého výročí 1. světové války a 

zachycovala bratry Čapky mezi přáteli v okruhu umělců sdružených kolem kavárny Union. Vedle 

životního příběhu Karla a Josefa Čapkových v období od roku 1910 – 1918 zachycovala rovněž životy 

známých spisovatelů, hudebních skladatelů, architektů a malířů, kteří se scházeli v kavárně Union. 

Výstava byla k vidění ve vestibulu knihovny od 6. do 29. dubna 2016. 

6.2.7 Arteterapie 
Alena Škulecová vede kurzy arteterapie, při které vznikají zajímavá výtvarná díla. Obrázky dětí z tohoto 

kurzu si mohou návštěvníci prohlédnout na schodišti knihovny. Dílka jsou průběžně obměňována. V 

roce 2016 jsme uspořádali 4 výstavy klientů arteterapie. 
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6.3 Celostátní akce a kampaně 
 

6.3.1 Březen - měsíc čtenářů 
V rámci tradiční celostátní kampaně Březen-měsíc čtenářů jsme uspořádali Charitativní bazar kniha a 

již tradiční výstavu Knihovna od března do března, která prostřednictvím fotografií připomněla 

poslední rok berounské knihovny. Charitativní bazar knih byl tentokrát dvoudenní. Konal se od pátku 

18. března v čase od 8:30 do 17:00 hod. do soboty 19. března od 8:30 do 11:00 hodin. Výtěžek z prodeje 

byl určen organizaci Dobromysl o.p.s. Beroun. Nechyběly ani výtvarné dílničky, které se konaly v pátek 

od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu celé dopoledne. Na letošním bazaru bylo vybráno 15 773 Kč. 

Návštěvníci si mohli vybírat ze 149 beden s knihami! 

 

6.3.2 Týden knihoven 
V rámci 20. ročníku Týdne knihoven jsme navázali spolupráci s Muzeem Českého krasu. V prostorách 

studovny započala výstava, která probíhala až do konce roku, a to výstava exemplářů z knihovních 

fondů muzejní knihovny. Dále se uskutečnila beseda s autorkou dvou úspěšných knih o tom, co to s 

vámi udělá, když začnete běhat v padesáti, Zuzanou Součkovou. Součástí Týdne knihoven byl také 

fotografický festival Fotoblázinec.   

V sobotu 8. října 2016 od 10:00 do18:00 hodin se po jednoleté přestávce konal již šestý ročník 

berounského nekomerčního festivalu pro fotografy profesionály i amatéry. V areálu knihovny se sešlo 

27 vystavujících fotografů z Berouna i vzdáleného okolí a každý z nich ukázal svou tvorbu na prostoru 

tradičně vymezeném třemi metry šňůry. Kromě prezentací se uskutečnilo několik přednášek na téma 

fotografování ale i cestování: Focení na Blízkém východě a Jak se žije v Indii aneb rodina – základ indické 

společnosti fotografky a cestovatelky Kamily Berndorffové (2007 a 2009 oceněna na Czech Press 

Photo), Jak hodnotit své i cizí fotografie fotografa Jaroslava Taffey Orlíka, Cesta po Amazonii – o cestě 

lodi mezi kmeny Macigenga, Asanika, Piro a Sipibo malířky a výtvarnice Anny Irmanovové. Na začátek 

festivalu zatančila Linda Šperlová španělský tanec Caňa. Návštěvníci z řad široké veřejnosti se mohli 

nejen zúčastnit doprovodného programu, ale také hodnotit fotografie či psát autorům vzkazy  
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6.4 Akce pořádané v rámci výročí 
Jak již bylo zmíněno, berounská knihovna si připomněla v r. 2016 120. výročí svého vzniku.  

Toto významné výročí jsme připomínali veřejnosti během celého roku: 

6.4.1 Cože, proč že, jakže v knihovně 
Cože děláme odlehčenou formou aneb komiksem knihovnickým světem. Každý měsíc jsme zveřejnili 

komiks o naší činnosti, který namaloval David Čuba. V jednotlivých číslech jsme se věnovali tématům 

jako prodloužení výpůjčky, možnost zapůjčení audioknih nebo třeba možnost vyhledávání v katalogu 

přes mobilní telefony. Závěrečný, rozlučkový díl jsme využili též jako PF. Komiksy byly zveřejňovány na 

našem webu, facebooku a v každém čísle Knihovnické stodvacítky. V lednu a únoru roku 2017 se pak 

ve vestibulu knihovny uskutečnila výstava jednotlivých komiksů.  

6.4.2 Malý krok pro lidstvo, velký krok pro knihovnu 
Každý měsíc vyšel článek o historii knihovny. Od prvopočátků spojených se čtenářským spolkem jsme 

se dostali až do vývoje ve 21. století. Články vycházely na našem webu, facebooku a v každém čísle 

Knihovnické stodvacítky. Zároveň byly průběžně zveřejňovány v Radničním listě města Berouna.  

6.4.3 Knihovna mých snů 
Oslovili jsme základní školy a vyzvali děti k zasnění se, jaká by byla jejich ideální knihovna. Není 

překvapivé, že pro mnohé děti je knihovna spojena s oživlými postavami z jejich oblíbených knih. Ceny 

výhercům soutěže byly předány při konání Dne D + 120. Vítězné obrázky byly dále vystaveny ve 

vestibulu knihovny po celé září. Obrázek, který vyhrál 1. místo, nás natolik oslovil, že jsme si ho zvolili i 

jako hlavní motiv při propagaci oddělení pro děti. Najdete ho jak na banneru oddělení pro děti, tak na 

propagačních kartičkách knihovny.  
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6.4.4 V knihovně humorně 
Pro pobavení jsme zveřejnili několik vtipů o knihovnách či knihovnících. Některé dokonce napsal život 

sám. Připojili jsme i několik zajímavých videí. Zároveň jsme vyhledali dobové články o knihovně, které 

v dnešní době vyznívají spíše humorně. Zastáváme teorii, že aby se člověk mohl brát vážně, nejdřív se 

musí umět sám sobě zasmát.  

6.4.5 Za hranice všedních dnů 
O historii knihovny prostřednictvím dobových materiálů a fotografií vyprávěla výstava Za hranice 

všedních dnů. Na třinácti panelech si návštěvníci mohli prohlédnout nejen fotografie z historie i 

současnosti, ale i historické dokumenty a materiály jako např. čtenářskou legitimaci z roku 1925, staré 

knižní lístky či propagační materiály. Výstava probíhala po celý měsíc září v prostorách oddělení pro 

dospělé čtenáře. 

 

6.4.6 Šifra mistra Pocha 
V rámci výročí jsme velkou pozornost a úsilí věnovali akci, která v naší knihovně není zcela běžná - 

etapová soutěž. Nazvali jsme ji podle prvního profesionálního knihovníka Josefa Pocha, který se v 1. 

polovině 20. století zasloužil o vzestup berounské knihovny na celostátní úroveň. Soutěž sestávala z 

deseti povinných úkolů. Ty v sobě obsahovaly i další plusové úkoly, díky kterým mohli hráči získat větší 

počet bodů. Dále byly ve hře ještě dobrovolné úkoly a dokonce i tajné, o kterých byli hráči informováni 

zpětně. Výherkyní soutěže se stala Lucie Večerníková, která splnila všechny povinné úkoly a zároveň 

získala nejvyšší počet bodů. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 24. března 2017. 
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6.4.7 Vzpomínky na knihovnu 
Historii knihovny lze vnímat jako vývoj instituce. Svoji pozornost můžeme zaměřit na statistické údaje, 

plnění knihovnických standardů či následování knihovnických trendů, které zejména od 90. let 20. 

století nabývají stále rychlejšího vývoje. Na knihovnu se lze však dívat též jako na místo, kde se lidé 

potkávají, sbližují se, prožívají rozmanité situace. Je zajímavé a potěšující, že v některých čtenářích a 

návštěvnících knihovny se uchová vzpomínka na knihovnu stejně silně, jako jiná významná událost 

jejich života. Někteří z čtenářů se osmělili a podělili se s námi o své vzpomínky. Protože se jednalo o 

vzpomínky často z let dávno minulých, jsou pro nás o to vzácnější.  

6.4.8 Knihovnická stodvacítka 
Velké množství aktivit kolem výročí vyvolalo potřebu čtenáře o nich pravidelně informovat. Vznikl 

proto jakýsi časopis, který vycházel každý měsíc, a informoval o novinkách. V časopise též hráči etapové 

soutěže získávali indicie pro knihovnický kvíz.  

6.4.9 Knihovna - oáza klidu 
Knihovna byla založena 23. července 1896. Protože se jedná o datum, které spadá do letních prázdnin, 

nebylo reálné oslavit výročí přímo v tomto období. Hlavní oslavy tak byly směrovány na září. Přesto 

nám bylo líto přejít tento den bez povšimnutí. Proto jsme v pondělí 18. července uskutečnili takové 

malé narozeniny. Kromě slavnostní výzdoby budovy a sladěného outfitu knihovnic jsme každého 

návštěvníka slavnostně přivítali, obdarovali malou pozorností a předali propagační materiály vztahující 

se k výročí. Zájemci si dále mohli prohlédnout vystavené kroniky a shlédnout prezentaci věnující se 

naopak knihovně v současnosti knihovny. Setkali jsme se s mnoha vřelými reakcemi a laskavými slovy, 

a proto doufáme, že jsme touto akcí poukázali na to, že vedle profesionální knihovnické činnosti a 

následování nových trendů v oboru i informačních technologiích, nešetříme vlídným slovem a 

individuálním přístupem ke čtenářům. Osobní kontakt je pro nás stále důležitý.  

 

6.4.10   Den D + 120 
Celoroční úsilí a snaha vyvrcholila v jednom dni. Náš Den D se uskutečnil v sobotu 17. Zář 2016 v 

odpoledních hodinách. Plakát akce vytvořil náš čtenář Ivan Berka a dokonce vznikl i krátký spot, který 

vytvořily děti z dílny Animatěj pod vedením našeho čtenáře Milana Štajera. Tento spot byl vysílán po 

celé září před filmovou produkcí v městském kině. 

Při slavnostním zahájení, kterého se zúčastnil také starosta Mgr. Ivan Kůs a Ing. Zdeněk Štefek, radní 

pro oblast kultury a památkové péče ze Středočeského kraje, byla „představena“ pamětní deska, 

kterou pro knihovnu zhotovila Markéta Šírerová. Zazpíval dětský pěvecký sbor Lentilky ze Soukromé 
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základní umělecké školy Dr. Lidinské v Berouně, který nás provázel celým odpolednem. Děti se setkaly 

s oblíbenou spisovatelkou Danielou Krolupperovou. Dobromysl o. p. s. připravila výtvarné dílny. Kouzla 

s vizovickým těstem předváděla paní Miluše Šímová. Malování na kameny bylo možné u stánky Petry 

Braunové. Sylvia Jančiová pohovořila o Emušácích a Milan Štajer představil Animatěje – tvůrčí dílnu 

pro děti.                                                                                                                             

Vyvrcholením celého odpoledne bylo vystoupení spisovatele Jiřího Hájíčka. Ještě před jeho 

vystoupením jsme vyhlásili vítěze výtvarné soutěže Knihovna mých snů. O občerstvení návštěvníků se 

postarala kavárna Jiná káva. K prodeji byly knihy z nakladatelství Machart a knihkupectví Marcely 

Kroppové.  
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7 VZDĚLÁVACÍ AKCE BEROUNSKÉ KNIHOVNY 
 

7.1 Berounská akademie 
V jarním semestru 3. ročníku vzdělávacího cyklu s názvem Berounská akademie /BAK/ se uskutečnily 

přednášky na téma architektura a symbolika historických zahrad a archeologické objevy v našem 

regionu. Přednášel PhDr. Josef Dolejší a PhDr. Daniel Stolz, Ph.D. 

Slavnostní ukončení prvního tříletého cyklu se konalo 23. června 2016 v Muzeu Českého krasu. 

Zakončení se zúčastnil starosta města Beroun Mgr. Ivan Kůs a milým překvapením byla přítomnost 

dvou přednášejících: Doc. RNDr. Zdeňka Kukala Dr.Sc. a PhDr. Josefa Dolejšího. Absolventi obdrželi z 

rukou starosty pamětní list a publikaci Poznáváme Berounsko s Berounskou akademií /2013-2016/, 

která byla k této příležitosti vydána ve spolupráci berounské knihovny s Nakladatelstvím MH Beroun, 

jmenovitě s paní Holečkovou.  Celý podvečer hudebně doprovodil Mgr. Lukáš Petřvaldský. Celý cyklus 

ukončilo 58 posluchačů. 

V květnu byl vyhlášen zápis do dalšího cyklu BAK. Bylo zapsáno 60 zájemců. 

V září 2016 se pak tento úspěšný projekt přesunul do svého již 4. školního roku, první přednáška se 

uskutečnila 8. září 2016 v kostele sv. Jakuba v Berouně.  V podzimním semestru se posluchači dozvěděli 

více o středověkém malířství a architektuře. Přednášejícími byli Ing. Jaromír Kubů, Zita Grohmanová, 

PhDr. Jaroslav Sojka Ph.D. 

 

 

 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

24 Rok s naším výročím 

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 2016. V jarním semestru proběhly projekce na 

téma Dějiny oděvní kultury, v podzimním semestru pak Kouzelná geometrie. Virtuální univerzity se v 

tomto roce zúčastnilo 15 studujících, což je vzhledem k prostorovým možnostem knihovny, maximální 

počet.  

 

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 začátečníky 
V dubnu 2016 byl spuštěn první kurz trénování paměti pro začátečníky. Každý kurz je určen primárně 

seniorům, ale přihlásit se může jakýkoliv zájemce. Kurz zahrnuje 7 lekcí, které se konají jednou za 14 

dní v dopoledních hodinách. V roce 2016 se uskutečnily dva kurzy pro začátečníky, na které v březnu 

2017 navazuje kurz pro pokročilé. V základním kurzu se zájemci seznámí s možnostmi trénování 

paměti, získají řadu znalostí o paměti a především se naučí množství mnemotechnik, které jim mohou 

pomoci v běžném životě. Součástí je i procvičování různých druhů paměti a dalších potřebných 

dovedností. Kromě těchto uzavřených kurzů se během roku konají také další akce spojené s trénování 

paměti pro širokou veřejnost. 

7.3.2 Národní týden trénování paměti 
V rámci této celostátní akce se 15. března 2016 uskutečnila seznamovací lekce trénování paměti pro 

zaměstnance knihovny.   



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

25 Rok s naším výročím 

 

7.3.3 Vánoční trénování paměti   
Pro předvánoční čas byla připravena speciální lekce trénování paměti. Zájemci si procvičili slovní 

zásobu, koncentraci či dlouhodobou paměť. Vyzkoušeli jsme si spoustu cvičení s vánoční tematikou a 

nechyběly ani vánoční koledy. 
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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 2016 berounská knihovna kladně vyřídila 220 požadavků od svých čtenářů. Naopak 

jiným knihovnám bylo půjčeno 247 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  7 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 2016 se pracovnice berounské knihovny zúčastnily následujících školení, přednášek a kurzů:  

 Valná hromada SKIP 02 /Středočeský kraj/ 

 Dětský čtenář v knihovně 

 Seminář pro ředitele Jak dobře řídit knihovnu 

 Nácvik komunikačních dovedností pro trenéry paměti 

 Když peníze nehrají prim 

 Knižní veletrh Svět knihy Praha 

 Celostátní valná hromada SKIP  

 Školení požárních hlídek 

 Jak správně citovat 

 Děti s poruchami čtení  

 Citační manažery 

 Trénování paměti od A do Z - Mnemotechniky pro trenéry paměti 

 Německá literatura 

 Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež 

 Knihovník žákem 

 Souborný katalog ČR 

 Sci-fi a fantasy literatura. 
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10 PUBLIC RELATIONS 
Městská knihovna Beroun se snaží o propagaci své činnosti nejen tiskovými zprávami v regionálních i 

celorepublikových periodikách, ale i mnoha dalšími technologickým 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, jehož aktivita však byla vzhledem k práci na aktivitách spojených s 

výročím utlumena.                                
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11 RŮZNÉ 
 

11.1 Žádosti o dotace pro rok 2016 
Pro rok 2016 knihovna uspěla ve 3 případech žádostí o dotace: 

 V rámci programu VISK 3 /Veřejné informační služby knihoven/  - Technická podpora 

k zajištění projektů celoživotního vzdělávání – 30 000,- Kč na nákup technického zařízení – 

plátno, projektor, notebook atd. 

 V rámci programu VISK 3 /Veřejné informační služby knihoven/ - Obnova výpočetní techniky 

pro zkvalitnění služeb knihovny – 75 000,- Kč na pořízení 5 ks PC  

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

Pokračování v harmonizaci autorit a kooperaci ve výši 37 000,- Kč na odměnu pro pracovnici, 

která tuto činnost vykonávala  

 

11.2 Žádosti o dotace pro rok 2017 
Závěrem roku 2016 byly zpracovány 2 projekty, které se mohly v roce 2017 realizovat. Opakovaně jsme 

požádali o dotaci v projektu VISK 9 Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit, 

abychom pokračovali v započaté činnosti.  

V rámci programu Knihovna 21. století jsme požádali o dotaci na vydání brožury k výročí 120 let 

založení berounské knihovny. Tato dotace byla bohužel neúspěšná. 

11.3 Revize fondu 
Na přelomu roku 2015 – 2016 došlo k propojení hlavní budovy s pobočkou s tím, že „ostrý“ provoz byl 

realizován v březnu 2016. To nám usnadnilo práci při revizi knihovního fondu, která se uskutečnila 

právě v r. 2016, přesněji v době od 7. do 14. července. Kromě revize se přesouvalo velké množství knih 

ze skladu v přízemí do hlavního skladu a proběhlo i rozsáhlé vyřazování knih z hlavního skladu. 

Důvodem byla zastaralost, duplicita a opotřebovanost fondu.  

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

Namátkou lze jmenovat Církev bratrskou v Berouně, organizátory Festivalu Stranou - evropští básníci 

naživo, Army muzeum ve Zdicích, 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 samozřejmě opomenout letitou spolupráci s Marií Holečkovou a mnoha dalšími.  
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12 PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Přehled uskutečněných akcí 
 
Leden 
Naivnímání (vernisáž) 
Po stopách tajemství kolem nás (přednáška) 
Babka Ťapka (beseda) 
Odpuštění – jak a proč odpouštět (seminář) 
Kurz šitého šperku 
 
Únor 
Kurz šitého šperku 
Bible a Korán – shody a rozdíly (přednáška) 
Největší tajemství Třetí říše (přednáška) 
Tajemné rondely a megality mezi Berounem a Prahou (přednáška) 
Slavná česká filmová klasika (přednáška) 
 
Březen 
99 otázek pro Miroslava Berku, 99 odpovědí pro Vás (beseda) 
Osobní styl a image – II. díl (seminář) 
Charitativní bazar knih pro Dobromysl (charita) 
Kurz šitého šperku 
Jak se v Berouně točil film Tankový prapor (beseda) 
 
Duben 
Jak porozumět svým dětem? Jiný pohled na ADHD a hyperaktivitu (přednáška) 
Kurz šitého šperku 
Krvavý apríl (přednáška) 
140 let provozu železnice Rakovník – Beroun (přednáška) 
 
Květen 
Fotoakordy (vernisáž) 
Pankáč v kostele – čtení, povídání, hudba (přednáška) 
Kurz šitého šperku 
Igelitka pro Český rozhlas (beseda) 
Ležela kočka s andělem (křest knihy) 
Útěk do nemoci – tajemná řeč lidského těla (přednáška) 
 
Červen 
Normandie 1945 a dnes (beseda) 
Síť, o které se mluví příliš málo (přednáška) 
Pohledy stranou (vernisáž) 
Mikołaj Łoziński a Irena Dousková (beseda) 
Kurz šitého šperku 
 
Září 
Zdravá chůze a správné sezení (přednáška) 
Den D + 120 (festival) 
Kurz šitého šperku 
Uprchlíci v Bibli (přednáška) 
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Říjen 
Když se dáma rozběhne (beseda) 
Fotoblázinec (festival) 
Beroun v objetí Lvů severu (přednáška) 
Vztahy - vysoká škola života (seminář) 
Za tajemstvím Karlových Varů (přednáška) 
Železniční trať Zadní Třebaň – Lochovice (přednáška) 
 
Listopad 
Hra o trůny v knihovně (přednáška, festival) 
Poznej sám sebe (beseda) 
Deprese z pohledu pacientky (beseda) 
Kurz šitého šperku 
I když se nikdo nedívá – východiska pedagogiky J. A. Komenského (přednáška) 
Orlice v souboji se lvem na erbech Lucemburků (přednáška) 
Křivoklátsko – příběh královského hvozdu (beseda) 
 
Prosinec 
Za zapomenutými hrady doby lucemburské (přednáška) 
Proč jsme nemocní – psychické příčiny nemoci (přednáška) 
Kurz šitého šperku 
Kde ženy vládnou (přednáška) 
Vánoční trénování paměti 
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Příloha 2 – Uskutečněné výstavy 
 
Leden 
Naivnímání – Jaroslav Čížek, Blanka Járková 
Sny? – Eliška Sintová 
 
Únor 
Krása zvířat – Michaela Burdová 
Romantická krajina ve fotografii – Jiří Valíček, Mgr. Jana Černošková 
Malovat nás baví – klienti kurzů arteterapie pod vedením Aleny Škulecové 
 
Březen 
Knihovna od března do března 
 
Duben 
Jaro už je tady - klienti kurzů arteterapie pod vedením Aleny Škulecové 
Andrzej Popiołek 
Ztracená generace - putovní výstava Památníku Karla Čapka 
 
Květen 
Karel IV. - klienti kurzů arteterapie pod vedením Aleny Škulecové 
Fotoakordy – Ing. arch. Jana Vinterová, Jiří Pavlis 
 
Červen 
Baby, dědo, vyprávějte – Rodinné centrum Slunečnice, výsledky soutěže 
Pohledy Stranou – Magdalena Wagnerová 
 
Červenec, srpen 
Ivo Simkovič 
 
Září 
Knihovna mých snů – výsledky výtvarné soutěže pro děti 
Za hranice všedních dnů – historie i současnost knihovny 
 
Říjen 
To nejlepší z Fotoblázince 
 
Listopad 
Povím to květinou – Eva a Jana Vinterovy 
 
Prosinec 
Cože, proč že, jak že v knihovně – komiksy knihovny, David Čuba 
Kde ženy vládnou – Kateřina Karásková 
Vánoční čas - klienti kurzů arteterapie pod vedením Aleny Škulecové 
 
Září – prosinec 
Knihovní fondy muzejní knihovny 
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Příloha 3 – Statistika uspořádaných akcí 
 

 

kulturní akce vzdělávací akce CELKEM 

 

počet 
akcí 

počet 
návštěvníků 

počet 
akcí 

počet 
návštěvníků 

počet 
akcí 

počet 
návštěvníků 

knihovna 41 1886 1 5 42 1891 

výstavy 22 4400 
  

22 4400 

DOSP 6 120 4 94 10 214 

M 1 18 69 1378 70 1396 

POB 1 113 36 540 37 653 

STU 
  

3 3 3 3 

BAK 
  

9 482 9 482 

VU3V 
  

12 148 12 148 

TP 
  

13 109 13 109 

CELKEM 71 6537 147 2759 218 9296 

 

DOSP – oddělení pro dospělé 

M – oddělení pro děti a mládež 

POB – pobočka Sídliště 

STU – studovna a čítárna 

BAK – Berounská akademie 

VU3V – Virtuální univerzita třetího věku 

TP – Trénování paměti 
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Příloha 4 – Výsledky etapové soutěže 

Do naší etapové soutěže se zaregistrovalo 12 hráčů. Ti měli za úkol splnit všechny povinné úkoly, a 

pokud aspirovali na výhru, co nejvíce nepovinných a plusových úkolů. Překvapením pro soutěžící pak 

byly úkoly tajné, o kterých byly hráči informováni vždy až zpětně poté, co ho nevědomky splnili. 

A jaké byly možnosti? Každý hráč musel získat 10 bodů za povinné úkoly, a dále pak 26 bodů za 

nepovinné, 26 bodů za plusové a 16 bodů za tajné úkoly. Celkem mohl tedy hráč nasbírat až 78 bodů!!! 

A jaké jsou výsledky? Hlavním vítězem soutěže se stala Lucie Večerníková, která získala 47 bodů.  

     
Soupis povinných úkolů pro soutěžící 

1. Kde se obrazy hýbou dle slov v románu obsažených 

Navštivte v Kině Beroun film, který byl natočen na motivy knihy nebo přímo podle knižní předlohy. 
Uschovejte si vstupenku, kterou ve studovně vyměníte za odznak.          

Plusový úkol 

Napište na daný film recenzi na náš blog do rubriky “Na knihu do kina”          

Plusový úkol 

Uveďte, dle Vašeho názoru, alespoň 2 nejlepší filmová zpracování podle knižní předlohy      

Plusový úkol 

Uveďte, dle Vašeho názoru, alespoň 2 nejhorší filmová zpracování podle knižní předlohy          

2. Kde historie dýchá 

Jděte do studovny berounské knihovny a najděte knihu Muzea a galerie v České republice. Nalistujte 
stranu 12. První příspěvek na této stránce Vám určí, kam máte jít na prohlídku. 
Uschovejte si vstupenku, kterou ve studovně vyměníte za odznak. 
správná odpověď: Muzeum Českého krasu          
  
Plusový úkol 
V obrazárně svatých je jeden, který drží v ruce knihu. Který? 
správná odpověď: Svatý Maur          

Plusový úkol 

Kolik bylo dříve v Berouně slunečních hodin? 
správná odpověď: 4          

Plusový úkol 

Kolik trilobitů je na velké kamenné desce nalezené v Háji u Zahořan? 
správná odpověď: 6          

3. Co, kde, kudy kam, dozvíte se tam 

Jděte v Berouně na Husovo náměstí. V horní části je umístěna informační tabule. Zmáčkněte tlačítko 
číslo 258. 
Tak zjistíte, kam si máte zajít pro dáreček a pro odznak. 
správná odpověď: Městské informační centrum         
 
 

http://www.kinoberoun.cz/
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Plusový úkol 

Na zdi je zobrazen pán s batohem. Obrysy daného obrázku mají znázorňovat tvar berounského okresu. 
Nás však zajímá, co pán drží v levé ruce? 
správná odpověď: Nůžky          

Plusový úkol 

Který „světadíl“ označují dvě překřížená kladívka? (zjistíte pomocí dalekohledu) 
správná odpověď: Amerika          

Plusový úkol 

Prohlédněte si pomocí dalekohledu obec Týřov. V jakém ročním období byl dokument natáčen? 
správná odpověď: zima          

4. Kde to žije, ví se či najde se 

Navštivte alespoň jednu akci v naší knihovně (přednášku, besedu, seminář, atd.). Zúčastnit se můžete 
i akce na pobočce Sídliště. 
Na akci si řekněte knihovnici o odznak. 
Pozor, do tohoto úkolu se však nepočítá návštěva Dne D + 120 a Fotoblázince     

Plusový úkol 

Splnila akce Vaše očekávání? Nelíbila se Vám? Máte nápad jak na ní navázat? Sdělte nám Váš názor, 
např. zasláním e-mailu na studovna@knihovnaberoun.cz          

5. Slova v textu napoví, co už možná někdo ví 

Vyplňte knihovnický kvíz, který si vyzvedněte v knihovně, nebo stáhněte z našich webových stránek a 
přijďte nám sdělit /nebo zašlete/ tajenku. 
Kvíz můžete průběžně vyplňovat celý rok. Všechny odpovědi najdete v článcích o historii knihovny, 
které každý měsíc vydáváme (k dispozici na webových stránkách nebo v tištěné podobě v Knihovnické 
stodvacítce, která je k dispozici v knihovně).          

Plusový úkol 

Tajenku už máte. Ale co znamená? Sdělte nám její význam. 
správná odpověď: Libri prohibiti = zakázané knihy          

6. Tam kde byla, dnes už není, chrám pro duši i pro vědění 

Víte, kde dříve sídlila berounská knihovna? 
Navštivte instituci v této budově a řekněte si tam o odznak. 
správná odpověď: Duslova vila = Městská galerie 

Plusový úkol 

Jaké oddělení knihovny bylo v prostorách, které jste navštívili? 
správná odpověď: oddělení pro dospělé a studovna 

Plusový úkol 

V jakém oboru podnikal majitel této budovy, který ji nechal postavit? 
správná odpověď: dřevozpracující – majitel pily 

Plusový úkol 

Původně s knihovnou sídlily v budově ještě jiné instituce. Napište které. 
správná odpověď: muzeum a archiv 
 

http://www.knihovnaberoun.cz/wp-content/uploads/2016/01/KVIZ.pdf
http://www.knihovnaberoun.cz/vyroci-120-let/
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7. Patří k nám, je celá naše, kulturní stánek pro sídliště 

Navštivte pobočku knihovny na sídlišti a řekněte si knihovnici o odznak.          

Plusový úkol 

Co je vymalováno na šesti obrázcích, které tam jsou na zdi? 
správná odpověď: žirafa, slunečnice, fénix, jednorožec, pegas, drak          

Plusový úkol 

V jakém roce byla pobočka Sídliště na dnešní adrese otevřena? 
správná odpověď: 1978          

Plusový úkol 

Knihy z jaké edice najdete na křesle ve čtenářském koutku? 
správná odpověď: Večery pod lampou, Na Výsluní 

8. Káva v Kávě 

Dejte si kávu (nebo cokoliv jiného dle chuti) v Jiné kávě. 
Uschovejte si účtenku, kterou ve studovně vyměníte za odznak.          

Plusový úkol 

Která skalnička je „zřizovatelem“ Jiné kávy? 
správná odpověď: Lomikámen          

Plusový úkol 

V které části kavárny najdete knihovnu? 
správná odpověď: v čajovně 

Plusový úkol 

Jak se jmenuje projekt, který dává novou šanci knihám a jehož box v Jiné kávě najdete? 
správná odpověď: Kupbook          

9. Užitková, umělecká i historická… 

V naší knihovně na chodbě vedoucí na oddělení pro děti a mládež pod květináčem u šneka najdete 
informaci, kam máte jít plnit další úkol. 
Uschovejte si vstupenku, kterou ve studovně vyměníte za odznak. 
správná odpověď: Muzeum berounské keramiky 

Plusový úkol 

Kolik hodin ukazuje kuchařka v kuchyni? (pozor, je to chytačka – čtěte pozorně zadání :-) 
správná odpověď: 10:10          

Plusový úkol 

Jaký archeologický nález byl objeven v Zatloukalově cihelně a z jaké byl doby? 
správná odpověď: miska na duté nožce, jordanovská kultura, eneolit 

Plusový úkol 

Čím (jakým předmětem) jsou označena místa archeologických nálezů na keramické mapě umístěné v 
zadní místnosti napravo v 1. patře? 
správná odpověď: džbánky          
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10. Šifrou k poselství 

Vyluštěte šifru, kterou najdete v jednom z posledních čísel Knihovnické stodvacítky (měsíčníku, který 
je k dispozici v tištěné podobě v knihovně, nebo v elektronické na webu). Klíče k jejímu vyluštění budou 
vycházet průběžně v jednotlivých číslech. Klíče budou udávat písmenné hodnoty čísel, např. 4=F, 5=Z. 
Šifru sdělte pracovnici ve studovně ústně či např. e-mailem na studovna@knihovnaberoun.cz pro 
získání odznaku. 
správná odpověď: Děkujeme, že jste s námi. 

Plusový úkol 

Odhadněte, kolik beden knih jsme pro vás připravili na charitativním bazaru. 
správná odpověď: 149          

Plusový úkol 

Odhadněte, kolik knih projde knihovnici rukama během jednoho dne. 
správná odpověď: 1016          

Plusový úkol 

Odhadněte, kolik kroků udělá knihovnice při vyhledávání knih za den. 
správná odpověď: 9527          

Soupis nepovinných úkolů pro soutěžící 

1. Zúčastněte se našeho slavnostního Dne D + 120, který se koná v sobotu 17. září 2016. 
Řekněte si knihovnici o odznak (za účast získáte 5 bodů). 

2. Napište a pošlete nám „Ódu na knihovnu“ – libovolný literární útvar oslavující naše výročí (za 
splnění získáte 1-5 bodů). 

3. Přineste nebo pošlete nám Vaši fotografii na téma “Kniha na netradičních místech a v 
netradičních situacích” (za splnění získáte 3 body). 

4. Zúčastněte se Fotoblázince, který se uskuteční v sobotu 8. října 2016 – ať už jako vystavující, 
hodnotící či návštěvník přednášky. Řekněte si knihovnici o odznak (za účast získáte 5 bodů). 

5. Napište článek či recenzi na náš blog – na libovolnou knihu, která Vás, ať už příjemně či 
nepříjemně, překvapila či zaujala (dle rozsahu a úrovně můžete získat 1-4 body). 

6. Zamyslete se nad knihami, které Vás v životě nejvíce ovlivnily. Sdělte nám 3 zásadní knihy 
Vašeho života (za splnění získáte 2 body). 

7. Co pro Vás vlastně znamená knihovna? Ať už ta berounská nebo jiná. Vymyslete a sdělte nám 
ekvivalent slova KNIHOVNA (za snahu získáte 2 body). 

Úkoly tajné 

1. Nákup v bazaru za 100 Kč a více (2 body) 
2. Registrace do soutěže (1 bod) 
3. Platná registrace v knihovně (po nahlášení čísla čtenáře)  (3 body) 
4. Severská literatura (půjčení knihy od severského autora v období květen – září) 
(2 body ) 
5. Regionální literatura (půjčení knihy s regionální tematikou v období září – listopad) 
(1 bod) 
6. Tři měsíce bez upomínky (říjen – prosinec) (5 bodů) 
7. Prodloužení výpůjčky v nočních hodinách (přes čtenářské konto) (2 body)           
 
 
 

http://www.knihovnaberoun.cz/vyroci-120-let/
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Knihovnický kvíz             

1. Příjmení berounského děkana, se kterým jsou spjaty počátky půjčování knih v Berouně. SEYDL 
2. Od roku 1925 byla sídlem knihovny Duslova… VILA 
3. 11. března 1949 byl v berounské knihovně založen … čtenářů. KLUB 
4. Oddělení, které bylo v roce 1987 otevřeno v přístavbě budovy knihovny. ČÍTÁRNA 
5. Název knihovnického systému, který knihovna používá od roku 2005 dodnes. CLAVIUS 
6. V roce 1979 knihovna otevřela oddělení … literatury. POLITICKÉ 
7. V roce 1925 se knihovna úspěšně zúčastnila Jubilejní … výstavy. KRAJINSKÉ 
8. Příjmení prvního profesionálního knihovníka v naší knihovně. POCH 
9. 22. července 1919 byl vydán První … zákon. KNIHOVNÍ 
10. První knihovník naší knihovny se jmenoval … Švagr. VINCENC 
11. První veřejná čítárna v Berouně začala fungovat v roce 1868. Jejím provozovatelem byla Občanská 
… BESEDA 
12. Název části Berouna, kde byla 3. ledna 1940 otevřena pobočka knihovny. ZAVADILKA 
13. Název fotografického festivalu, který knihovna pořádá od roku 2010. FOTOBLÁZINEC 
14. Básník a berounský rodák, laureát státní ceny, populární v 60. letech se jmenoval František … 

BRANISLAV         
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Příloha 5 – Článek z časopisu Naše rodina 
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Příloha 6 – Jeden z knihovních komiksů 
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Příloha 7 – Plakát ke Dni D + 120 
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Příloha 8 – Diplom k výtvarné soutěži Knihovna mých snů 
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Příloha 9 – Vzpomínka na knihovnu 

 
Moje vzpomínky (nejen první) na Městskou knihovnu v Berouně 

 
Tato moje vzpomínka bude pravděpodobně nejstarší, protože spadá do třicátých let minulého 
století. Netýká se ovšem knih, ale budovy Duslovy vily, v níž tehdy knihovna sídlila.  Jedna ze 
dvou knihovnic byla totiž moje tetička paní Karla Štembergová, která s námi bydlila, a často 
jsem ji byla v knihovně navštívit. Pamatuji se na tehdejšího ředitele pana PhDr. Pocha, který 
byl velmi vážený v celém knihovnickém světě a kterého jsem vždy jen uctivě pozdravila. Znala 
jsem také jeho manželku, protože Pochovi tehdy vlastnili vilu v sousední ulici.   
Kanceláře knihovny měly přístup ze dvora po venkovních schodech jako do prvního patra. 
Pokud jsem měla přejít do půjčovny, musela jsem projít skladištěm knih a to mi vždy nahánělo 
strach, že za některým regálem na mě někdo číhá. Později jsem ráda pozorovala tetičku, jak 
stojí za pultem a probírá se kartotékou. To byl tehdy ještě úplně jiný systém půjčování knih. 
Ze skladu nosili knihy studenti, kteří tam chodili na brigádu (tehdy se tomu ještě brigáda 
neříkalo) a jejich důležitost jsem velmi obdivovala. V paměti mi utkvěl Pepík Juklíček, pozdější 
profesor berounského gymnázia.   
To už jsem byla jako čtenářka a záviděla jsem kamarádkám, které si vyprávěly obsahy „dívčích 
románků“, protože tetička vždy dbala na to, abych četla pouze „vhodnou literaturu“. 
V pozdějších letech jsem do knihovny chodila spíše na odbornou radu, protože jsem 
v zaměstnání měla na starosti odborovou knihovnu a knihami jsem byla zásobována až příliš. 
Do berounské knihovny jsem se vrátila až v důchodu v osmdesátých letech a jsem jí věrná 
dodnes. To už ovšem není knihovna mých vzpomínek. Je volný výběr knih, vše se řídí 
počítačem, kartotéky dávno zmizely. Ale moje tetička by byla jistě ráda, kdyby viděla, jak dobře 
si Městská knihovna dnes pod vedením současné paní ředitelky vede.  
 
Vlasta Bartáková 
 
 
           
 
 
 


