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ZÁKLADNÍ POJMY 
 

absenční výpůjčka – výpůjčka knihovního dokumentu mimo knihovnu 

akvizice – doplňování knihovního fondu (nákup knihovních dokumentů, které knihovna zpřístupňuje) 

autorita – ověřený a unifikovaný údaj (heslo), který popisuje dokumenty a slouží k jejich vyhledávání 

v knihovních katalozích 

čtenář – registrovaný uživatel knihovny, který je oprávněn půjčovat si dokumenty (absenčně 

i  prezenčně) z fondů knihovny a využívat další knihovnické a informační služby 

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation) 

katalogizace – odborný popis dokumentů usnadňující vyhledávání ve fondech knihovny 

knihovní dokument (nebo také svazek) – kniha, časopis, audiokniha, desková hra 

knihovní fond – soubor knihovních dokumentů 

MARC21 – mezinárodní výměnný formát pro popis dokumentů v knihovních informačních systémech 

MVS – meziknihovní výpůjční služba 

návštěvník – registrovaný či neregistrovaný uživatel knihovny, který toho dne (fyzicky či on-line) 

navštívil knihovnu, realizoval výpůjčku (půjčil si nebo vrátil knihovní dokumenty) nebo mu byla 

poskytnuta jiná knihovnická či informační služba; započítávají se i účastníci kulturních a vzdělávacích 

akcí pořádaných knihovnou (besed, přednášek, výstav, kurzů, exkurzí atd.) a dalších akcí, jejichž 

hlavním pořadatelem byla knihovna 

prezenční výpůjčka – výpůjčka knihovního dokumentu pouze v prostorách knihovny 

RDA – mezinárodní katalogizační pravidla 

SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky 

VISK – dotační program Ministerstva kultury Veřejné a informační služby knihoven 
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1 ÚVOD 
Městská knihovna Beroun je veřejná knihovna, jejímž zřizovatelem je město 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 vzdělávání občanů 

včetně nabídky volnočasových aktivit. 

 

ZÁKLADNÍ PŘEHLED 2017 2018 

Čtenáři   3.140 3.024 

Návštěvníci knihovny 65.188 74.017 

Výpůjčky 110.259 111.191 

Přírůstek knihovního fondu  3.491 3.500 

Kulturní akce pro veřejnost  61 50 

Vzdělávací akce pro veřejnost  169 198 
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2 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
Městská knihovna v roce 2018 hospodařila s rozpočtem ve výši 6.327.660,- Kč. 

Dále získala dotace Ministerstva kultury na 2 projekty, a sice: 

1. Pokračování v harmonizaci autorit a kooperace - z programu VISK 9 v celkové výši 13.000,- Kč; 

2. Zahájení půjčování elektronických knih - z programu VISK 3 v celkové výši 20.000,- Kč. 

Díky výše uvedené podpoře Ministerstva kultury tak mohla knihovna nejen plynule pokračovat 

v harmonizaci autorit (sjednocování autoritních záznamů), která byla zahájena v roce 2016, ale také 

poprvé zpřístupnit čtenářům službu půjčování e-knih prostřednictvím firmy eReading. 

Hospodářský výsledek skončil se ziskem 385.853,16 Kč. Ve výši zisku se odrazily zejména nevyčerpané 

mzdové náklady, které vznikly z důvodu několika dlouhodobých a četných krátkodobých pracovních 

neschopností. Dále byly ukončeny 2 pracovní poměry a došlo k časové prodlevě při jejich náhradě. 

 

PŘEHLED EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 2017 2018 

Náklady celkem 5.858.622,90 Kč 6.083.527,84 Kč 

Příjmy celkem 5.890.968,34 Kč 6.469.381,00 Kč 

Příjmy z hlavní činnosti 543.453,00 Kč 548.137,00 Kč 

Příspěvek zřizovatele 5.260.000,00 Kč 5.878.000,00 Kč 

Mzdy 2.547.857,00 Kč 2.712.654,00 Kč 

Hospodářský výsledek 32.345,44 Kč 385.853,16 Kč 
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3 PERSONALISTIKA 
V srpnu nastoupila do technicko-hospodářského úseku nová pracovnice na pozici administrativní 

pracovnice. 

V září nastoupila do výpůjčních služeb nová kolegyně, která se postupně zaškolila pro práci 

v jednotlivých provozech (primárně v oddělení pro dospělé) i ve správě webových stránek. 

Od září vykonávají v knihovně povinnou praxi dvě studentky Střední školy designu, umění, knižní 

kultury a ekonomiky, které se podílejí na provozu v jednotlivých odděleních výpůjčních služeb. 

K 31. prosinci 2018 odstoupila z funkce dlouholetá ředitelka knihovny Mgr. Hana Ludvíková. Knihovna 

se pod jejím bezmála 27letým vedením proměnila v důvěryhodnou a všestrannou instituci, která 

reaguje na soudobé trendy a vychází vstříc požadavkům moderní doby. Mgr. Ludvíková zůstává 

v knihovně na pozici katalogizátorky. 

Nadále u nás (již od roku 2017) pracuje dobrovolník. Pomáhá s organizací fondu ve skladech a se 

zajištěním kulturních akcí pro veřejnost. V roce 2018 odpracoval necelých 500 brigádnických hodin. 

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se pro nás stal tento dobrovolník nedílnou součástí našeho 

kolektivu. 

 

PŘEHLED PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ PLÁN SKUTEČNOST 

Ředitelka  1,0 1,0 

Zástupkyně ředitelky, akvizice a katalogizace 2,0 2,0 

Oddělení služeb čtenářům (oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, 
studovna, pobočka) 

6,75 6,75 

Technicko-hospodářský úsek 0,5 0,5 

CELKEM  10,25 10,25 
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4 AKVIZICE, ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA FONDU 
Přehled činností: 

 výběr a objednávání knižních titulů; 

 výběr a objednávání audioknih a společenských her; 

 spolupráce s nakladatelstvími a knižními distributory; 

 kompletace jednotlivých částí u děl na pokračování; 

 balení a štítkování nových knih; 

 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. 2018 byl zrevidován fond 

oddělení pro dospělé. 

 

V roce 2018: 

 V závěru roku 2017 došlo k rozhodnutí doplnit knihovní fond i o společenské hry pro děti 

a dospělé. Navázali jsme spolupráci se společností Albi.cz, díky níž jsme získali cenovou slevu 

na jednotlivé hry, slevový balíček her pro rok 2018 a zároveň propagační materiály zdarma. 

 V tomto roce jsme uzavřeli spolupráci s firmou eReading.cz, která patří mezi největší 

distributory elektronických knih. Díky této spolupráci si zájemci mohou vypůjčit knihy 

i v elektronické podobě. Výpůjčka je zdarma pro registrované čtenáře. Zájemci si mohou 

vypůjčit až 3 tituly na dobu 31 dní. Tento projekt byl zahájen díky grantové podpoře 

Ministerstva kultury.  

 I v tomto roce jsme pokračovali v systematické práci s knihovním fondem. Byla uskutečněna 

revize na oddělení pro dospělé čtenáře. Proběhlo vyskladňování knih z volného výběru do 

skladu a zároveň vyřazování zastaralých a poškozených publikací. Knihy zachovalé a čtenářsky 

zajímavé jsme opět nabídli ostatním knihovnám v našem regionu k bezplatnému odběru. 

 od dubna nastoupila nová kolegyně na 0,5 úv. v rámci projektu S Lomikamenem úspěšně do 

práce (více v odd. 11.2). Byla zaškolena v práci na oddělení studovna a čítárna a zejména na 

oddělení akvizice, kde zajišťuje přírůstkování nových knih. 

 

AKVIZICE 2017 2018 

Přírůstky do fondu (svazky) 3.491 3.500 

Náklady (Kč) 670.631,00 Kč 661.292,90 Kč 
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5 SLUŽBY ČTENÁŘŮM 
Výpůjční služby zajišťují jednotlivá oddělení, konkrétně oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro 

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

 

 

 

 

 

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

výkazu pro Ministerstvo kultury). 

5.1 Oddělení pro dospělé 

Přehled činností: 

 absenční půjčování knih; 

 rezervace knih, které jsou momentálně vypůjčené; 

 meziknihovní výpůjční služba knih, které knihovna nemá ve fondu; 

 zprostředkování půjčování zvukových knih pro nevidomé a slabozraké; 

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

 systematická práce s fondem - jeho obměna a přeskladňování; 

 poskytování bibliografických a faktografických informací; 

 informatika pro střední školy; 

 barevné značení knih dle tematického třídění knih; 

 opravy poškozených knih; 

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

 

V roce 2018: 

 Vzhledem k nutnosti implementace GDPR došlo ke změnám v pracovních postupech při 

registraci a evidenci čtenářů. Postupně jsou obnovovány přihlášky i zpětně u stávajících 

čtenářů.  

 V tomto roce byla zahájena služba MVS v Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana pro 

naše nevidomé a slabozraké čtenáře.  

 Bylo zahájeno půjčování e-knih.  

 Nadále probíhá systematická práce s fondem. V červenci jsme uskutečnili revizi fondu na 

oddělení pro dospělé čtenáře. Dále proběhl velký odpis duplicitních titulů ze skladu a též bylo 

dokončeno převedení knih z bývalého výměnného fondu do fondu knihovny. Jako každým 

rokem proběhlo z prostorových důvodů přeskladňování fondu z volného výběru do skladů.  

 Kolegyně na oddělení pro dospělé čtenáře dále provádějí vzdělávací přednášky (zejm. 

informatiku) pro místní střední školy a připravují besedy v Domově seniorů TGM (více v odd. 

8.4). 

 

NÁVŠTĚVNOST CELKEM  2017 2018 

Čtenáři 3.140 3.024 

Návštěvníci knihovny* 65.188 74.617 

Výpůjčky 110 259 111.191 
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5.2 Studovna a čítárna 

Přehled činností: 

 prezenční půjčování odborné literatury; 

 prezenční půjčování novin a regionálního tisku; 

 prezenční půjčování knih s regionální tematikou; 

 prezenční i absenční půjčování periodik; 

 prezenční i absenční půjčování audioknih, zvukových a elektronických dokumentů pro dospělé 

i dětské čtenáře; 

 kopírování, tisk, skenování; 

 meziknihovní výpůjční služba novin, časopisů a kopií článků; 

 tvorba a správa databáze regionálních osobností; 

 tvorba a správa databáze článků excerpovaných z regionálních novin a časopisů; 

 přístup do databáze zákonů v právním informačním systému CODEXIS společnosti Atlas 

Consulting; 

 zpracování rešerší; 

 poskytování přístupu na internet; 

 školení práce na internetu; 

 koordinace kulturních a vzdělávacích akcí pro dospělé; 

 validační místo Moje ID. 

 

V roce 2018: 

 V březnu jsme zahájili půjčování společenských her. Po zavedení této služby čtenáři projevili 

zájem i o hry pro předškolní děti. Ty byly v průběhu roku dokoupeny. 

 Na podnět čtenářů bylo nově zajištěno předplatné časopisu Vesmír. V současnosti nabízíme 

54 titulů periodik k zapůjčení. 

 Pracovnice oddělení spravuje databázi článků s regionální tématikou a databázi regionálních 

autorit. Databáze článků na konci roku obsahovala 16.109 záznamů. V roce 2018 jich bylo 

vytvořeno 831. Pokračovalo se i v opravách starších záznamů, které jsou bez jednotně 

používaných předmětových hesel těžko využitelné. 

 V databázi regionálních autorit došlo k opravě záznamů všech žijících osobností tak, aby byl 

záznam dle aktuálních katalogizačních pravidel. K tomuto kroku jsme přistoupili také kvůli 

zavedení GDPR. Nyní každý záznam obsahuje přesné odkazy na zdroje informací o každé 

autoritě. Postupně budou opraveny i ostatní autority. Databáze na konci roku obsahovala 

905 záznamů, což je o něco méně než v předešlém roce, jelikož při opravách došlo zároveň 

k pročištění databáze - sjednocení duplicitních autorit, odstranění těch, u kterých nebyly 

NÁVŠTĚVNOST (odd. pro dospělé) 2017 2018 

Čtenáři 1.845 1.629 

Návštěvníci 24.086 20.780 

Výpůjčky 73.579 73.169 
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uvedeny žádné zdroje, a nebylo je tudíž možné nikde ověřit nebo o nich dodatečně zjistit 

potřebné informace. Dále šlo o webové odkazy, které již nefungovaly. 

 

STUDOVNA - přehled 2017 2018 

Čtenáři jsou evidováni v ostatních odděleních - - 

Návštěvníci 2.344 2.694 

Výpůjčky 3.580 3.974 

Tituly odebíraných periodik 55 54 

Knihy 
           z toho fond s regionální tematikou 

3.400 
1.212 

3.364        
1.508 

Elektronické dokumenty 53 54 

Audioknihy 226 360 

Uživatelé internetu 424 421 

Počet regionálních osobností 948 905 

Excerpované články 15.272 16.109 

Školení práce na internetu - - 

 

5.3 Oddělení pro děti a mládež 
 

Přehled činností: 

 půjčování knih a časopisů pro děti do 15 let; 

 knihy pro dyslektiky; 

 soutěže, ankety, besedy, předčítání; 

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

skupinou Domácího vzdělávání Jany Králové; 

 pravidelné návštěvy dětí Lesní školy; 

 besedy na různá témata; 

 deskové hry; 

 dětský koutek; 

 zapojení se do celostátních akcí a kampaní na podporu dětského čtenářství. 

 

V roce 2018: 

 Rok 2018 byl ve znamení velkých celostátních projektů. Nově jsme se zapojili do projektu 
Bookstart - S knížkou do života, který je zaměřen na podporu čtenářské pregramotnosti 
nejmenších dětí a navázání úzké spolupráce s rodinou.  

 Dále jsme se zúčastnili soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO a také 
projektu ČT Skautská pošta. 

 Z výše uvedených důvodů byl ukončen mnohaletý projekt Lovci perel. 
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 O jednotlivých projektech více v kapitolách 6 a 7. 
 
 
 

 

 

 

 

5.4 Pobočka Sídliště 
 
Přehled činností: 

 absenční 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; 

 návštěvy hodin literatury přímo na základních školách; 

 pomoc při výběru knih vhodných pro mimočítankovou četbu; 

 dětský koutek; 

 Semínkovna. 

 

V roce 2018: 

 V roce 2018 jsme začali půjčovat audioknihy a mluvené slovo i na naší pobočce. Zpočátku 

zkušební vzorek několika titulů se setkal se zájmem čtenářů, proto bude nákup audioknih na 

pobočku v dalším roce posílen.  

 Vzhledem k rozrůstajícím se činnostem pobočky jsme se rozhodli věnovat její činnosti 

samostatnou kapitolu (viz kapitola 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVNOST (odd. pro děti a mládež) 2017 2018 

Čtenáři 739 804 

Návštěvníci 6.328 6.984 

Výpůjčky 14.519 16.090 

NÁVŠTĚVNOST (pobočka Sídliště) 2017 2018 

Čtenáři 

       z toho děti do 15 let 

507 

196 

514 

174 

Návštěvníci 7.915 8.231 

Výpůjčky 18.581 18.397 
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5.5 Pobočka Zdejcina 

Přehled činností: 

 půjčování knih široké veřejnosti; 

 vybírání knih podle zájmu čtenářů; 

 fungování na úrovni malé obecní knihovny. 
 

 

NÁVŠTĚVNOST (pobočka Zdejcina) 2017 2018 

Čtenáři 12 15 

Návštěvníci 113 107 

Výpůjčky 463 470 
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6 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 domluvená témata probíraná ve škole, případně knihovna školám 

zprostředkuje zajímavé besedy nad rámec školních osnov. Další možností spolupráce je společné 

zapojování se do celostátních akcí.  

V roce 2018 proběhlo ve spolupráci se školami celkem 150 akcí. 

Oddělení pro dospělé  4 besedy 92 studentů 

Oddělení pro děti        91 besed 1 948 žáků 

Pobočka Sídliště 55 besed 853 žáků 

 

6.1 Mateřské školy a základní školy 

6.1.1 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. Dále se zapojujeme do celostátních 

akcí a projektů, ve kterých působíme právě díky úzké spolupráci se školami. 

 

6.1.2 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a Pasování na čtenáře 
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka si klade za cíl naučit děti už od první třídy navštěvovat 

a využívat knihovnu ve svém okolí. Obvykle tak začíná dlouhodobá spolupráce jednotlivých tříd 

s knihovnou. Letos se do projektu zapojilo 5 tříd ze 2 berounských škol a závěrečného „pasování na 

čtenáře“ se zúčastnilo 121 dětí. Tuto akci jsme již v minulém roce pojali trochu jinak, než je obvyklé. 

Místo krále, který se běžně ujímá aktu “pasování”, máme svoji knihovnickou čarodějnici Knihomilu. 

Děti i paní učitelky přijaly tuto obměnu s nadšením. Jednu ze tříd Knihomila natolik okouzlila, že si její 

žáci vymohli pravidelné setkávání na konci každého školního roku. Pobočka Sídliště dlouhodobě 

spolupracuje s 2. ZŠ Beroun. Do projektu se tady zapojily všechny tři první třídy, čili 72 dětí. 
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Vyvrcholením projektu bylo pasování prvňáčků na čtenáře, které se uskutečnilo 19. 6. v tělocvičně 

školy. Nesměla zde chybět paní knihovnice s velkým mečem, kterým děti pasovala. 

 

6.1.3 Týden čtení dětem 
Již osmý ročník této celostátní akce se uskutečnil v týdnu od 4. do 10. června 2018. Do naší knihovny 

přišla hned v pondělí na společné čtení samotná Magdalena Dobromila Rettigová. Setkaly se s ní děti 

z 1.B Jungmannovy ZŠ Beroun. A o čem jiném si děti mohly s Magdalenou Rettigovou číst a vyprávět 

než o jídle? Magdalena jim četla z knížek Hrnečku, vař! Ivony Březinové a Dětské pohádkové kuchařky 

Moniky Janičatové. Děti jí na oplátku povídaly třeba o tom, jaké jsou jejich oblíbené pokrmy. 

 

6.1.4 Od svaté Ludmily k dnešku 
Dne 12. září 2018 se v KD Plzeňka konal ojedinělý projekt pořádaný městem Beroun ve spolupráci 

s MKC Beroun, obcí Tetín a spolkem Svatá Ludmila – 1100 let. Dopoledního programu pro děti se 

zúčastnily jako lektorky i dvě knihovnice – Jitka Šímová z dětského oddělení a Lucie Anýžová z pobočky 

Sídliště spolu s autory knih pro děti Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou. Programu pro děti se 

zúčastnily čtyři páté třídy, z každé ze čtyř základních škol v Berouně po jedné. Byla pro ně připravena 

čtyři stanoviště, kde se od čtyř lektorů v půlhodinových blocích dozvěděly spoustu zajímavých 

informací o svaté Ludmile, její době a jejím odkazu a v širších souvislostech o naší historii, kultuře 

a náboženství. Všichni čtyři lektoři byli oblečeni v dobových kostýmech, děti hravým učením provázela 

přemyslovská kněžna, pohanský bůh, řádová sestra a nechyběla ani sama svatá Ludmila. 
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6.1.5 Bezpečnost na internetu 
V tomto roce poprvé proběhlo několik úspěšných besed na téma Bezpečnost na internetu, a to přímo 

ve školních učebnách. Žáci byli seznámeni s bezpečnostními riziky internetu a sociálních sítí a zároveň 

se způsoby, jak se jich vyvarovat či je případně řešit. 

6.1.6 Detektivky s Klárou Smolíkovou 
V tomto roce proběhly v hlavní budově dvě unikátní besedy se skvělým spisovatelským tandemem 

Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou na témata detektivních příběhů a komiksů pro děti. Malí 

detektivové (děti z pátých tříd Jungmannovy základní školy) zjišťovali a vyzkoušeli si, co všechno je 

třeba znát k tomu, aby spisovatel napsal kvalitní a realitě odpovídající detektivní příběh. Na závěr si 

děti vybraly záložky do knihy a komiksy, které pro ně paní Smolíková připravila, případně zakoupily 

některou z knih paní Smolíkové. 

 

6.2 Střední školy 

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

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

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

a knihy a oceněná současná česká literatura. V roce 2018 knihovnu navštívili studenti SOŠ a SOU 

Beroun-Hlinky a Střední zdravotnické školy. Besedy navštívilo celkem 58 studentů. 
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6.2.2 Festival Stranou – Evropští básníci naživo 
Tento literární festival se letos konal už pojedenácté. Tentokrát ve dnech 5. – 9. června. Básníci jako 

obvykle navštívili Prahu, Beroun, Tetín a Krakovec. A nevynechali ani naší berounskou knihovnu, kde 

se každoročně setkávají se studenty ze SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, aby s nimi pobesedovali a přednesli 

jim svoje básně. A které z básníků jsme přivítali tentokrát? S organizátorkou festivalu Lenkou Kuhar 

Daňhelovou dorazili Dan Duta z Rumunska, Jani Oswald z Rakouska a Barbara Korun ze Slovinska. 
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7 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO VEŘEJNOST 
Všechny níže uvedené akce probíhají jak v hlavní budově, tak na pobočce (či ve vzájemné spolupráci). 

7.1 Akce pro děti 

7.1.1 Noc s Andersenem (23. – 24. 3.) 
Letos na tradiční akci nocovalo 16 dětí. Celým večerem nás provázeli pejsek a kočička od spisovatele 

Josefa Čapka. I proto jsme jako letošního inspirativního hosta pozvali paní Vlastu Pekárkovou s fenkami 

Elinkou a Ronjou – psími slečnami plemene bílý švýcarský ovčák, které se naplno věnují canisterapii. 

Paní cvičitelka děti seznámila s tím, co všechno se musí canisterapeutický pes naučit a dokázat 

a nechyběly konkrétní ukázky. Večer následovalo velikonoční vyrábění. 

 

7.1.2 Lovci perel 
Do soutěže se pro tento rok přihlásilo 24 lovců v hlavní budově a 13 lovců na pobočce. Děti přečetly 

celkem 371 knih. Výherkyní se stala Markéta Martinů, která nasbírala 34 perel. Na pobočce zvítězil 

Robert Zoch s 31 perlami. Tuto soutěž, do které se naše knihovna zapojila v roce 2014, jsme se rozhodli 

letos ukončit a nahradit novou aktivitou. 

7.1.3 Bookstart – S knížkou do života 
Knihovny se dlouhodobě a systematicky věnují čtenářské gramotnosti dětí a mládeže. V letošním roce 

však vznikl projekt nový, do té doby zcela unikátní. Zaměřuje se totiž na děti nečtenáře, od narození 

po předškolní věk. Cílem projektu je navázat úzkou spolupráci s rodinami a vytvořit pevné přátelské 

pouto mezi dítětem a knihovnou. Důležitá je i poradenská funkce knihovny, jejímž cílem je pomoci 

rodičům orientovat se v současné knižní produkci určené právě těm nejmenším. V roce 2018 jsme 

uskutečnili čtyři setkání, která jsme tematicky zaměřili na zvířátka, aktivity během dne, dopravu 

a Vánoce. V současnosti akce navštěvují rodiny s dětmi ve věku do 2 let. Děti se zde učí, že knihovna je 

pro ně přirozeným prostorem pro hru a poznávání světa. 
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7.1.4 Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO 
V roce 2018 proběhla v obou dětských odděleních knihovny společná čtenářská soutěž s názvem 

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO. Pořádala ji Zoologická a botanická zahrada města 

Plzně společně se Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS a konal se již pátý 

ročník. Každý dětský čtenář, který navštěvoval naši knihovnu a každý měsíc přečetl alespoň 2 knihy 

o přírodě, si mohl zasoutěžit o volnou vstupenku do ZOO Plzeň. Soutěž dokončilo 13 dětí (7 z hlavní 

knihovny a 6 z pobočky). 

7.1.5 Den pro dětskou knihu (1. 12.) 
Letošní Den pro dětskou knihu si děti užily ve znamení tradičního vánočního tvoření, nově i komiksů. 

Děti, které rády vyrábí, si pod taktovkou paní Ing. Marie Ptáčkové vytvořily krásné vánoční dárky. 

Hlavně chlapci potom využili nabídky nových komiksů, které knihovna získala darem od nakladatelství 

Crew – letošního patrona projektu. A pilně četli. Navíc si mohli vypracovat poutavé komiksové pracovní 

listy a získali též informace o komiksové soutěži, které se mohli zúčastnit. Tři děti z pobočky na Sídlišti 

vytvořily později do soutěže nápadité komiksy. 

 

7.1.6 Skautská pošta 
Berounská knihovna se přihlásila do projektu České televize s názvem Skautská pošta. Tento projekt 

byl odstartován v prvním říjnovém týdnu. Děti, které se do hry zapojily, nosily skautské dopisy do 

knihoven označených samolepkou skautské pošty. Za ně pak dostaly malý dárek - brožuru Skautská 

kronika. Soutěž trvala do konce roku, soutěžní materiály se však v knihovnách poskytovaly maximálně 

do 21. prosince 2018. Projektu se zúčastnilo 38 dětí. 
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7.2 Akce pro dospělé 
Pro veřejnost pořádá knihovna - zejména hlavní budova, vzhledem k nedostatečným prostorovým 

podmínkám pobočky - 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 je navázána dlouhodobá spolupráce. Řada akcí se také 

koná díky spolupráci s dalšími institucemi. 

V roce 2018 se uskutečnilo 38 kulturních akcí určených dospělým čtenářům a veřejnosti. Zúčastnilo se 

jich 1033 návštěvníků. Besedy se vzhledem k absenci přednáškového sálu konají provizorně 

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

realizovali 12 výstav, které se konají v prostorách oddělení pro dospělé, ve studovně a vestibulu 

knihovny. Někteří zájemci využívají i možnosti vystavovat na schodišti do 1. patra, které však pro 

výstavy nenabízí zcela vhodné podmínky. 

Níže nabízíme úzký výběr z těch nejzajímavějších akcí a výstav. 

Sedm perel astronomie (15. 2.) 

S velkým zájmem veřejnosti se setkala přednáška Petra Horálka, fotografa, cestovatele a astronoma, 

známého také z televizní obrazovky. Přijel nám představit nejkrásnější úkazy na obloze. 

 

Charitativní bazar knih (27. - 28. 4.) 

Charitativní bazar knih se v naší knihovně stal tradicí. Letos se konal již 5. ročník, tentokrát pod 

patronátem institutu Dementia I.O.V., z.ú., který působí v oblasti péče o seniory trpící Alzheimerovou 

nemocí. Výtěžek z prodeje tak putoval na podporu této organizace. Kromě prodeje knih, které nám 

darovali čtenáři, se konal bohatý doprovodný program, který zajistila právě Dementia. Na své si přišly 

především děti. Po oba dny si mohly vyzkoušet pohádkový jukebox a navštívit výtvarné dílničky, v pátek 

vystoupily malé baletky z berounské baletní školy Terezie Dudové a v sobotu k nám zavítala známá 

autorka knih pro děti Klára Smolíková, která zaujala programem s vynálezcem Alvou. Letošní bazar knih 

měl jistě svým návštěvníkům co nabídnout. Kromě výše uvedeného programu jsme nachystali a 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

20 Nejsme jen knihy 

tematicky roztřídili přes 90 banánových krabic plných knih. Celkem se prodalo přes 700 knih a vybraná 

částka činila rekordních 25.068,- Kč. 

 

S Dalajlamou v Buddhových stopách (1. 6.) 

Velký úspěch mělo promítání s následnou besedou s režisérem Viliamem Poltikovičem. Účastníci akce 

zhlédli dokument o 14. tibetském dalajlamovi Tändzinu Gjamcchovi s velkým zaujetím a následně 

s režisérem debatovali nejen o buddhismu a Tibetu, ale i o jeho dalších pracovních a osobních plánech. 

 

Fotoblázinec (6. 10.) 

Sedmého ročníku fotografického festivalu se zúčastnilo bezmála třicet fotografů, kteří prezentovali 

svou tvorbu v prostorách knihovny i na volném prostranství. Návštěvníci mohli po celý den obdivovat 

i hodnotit jejich fotografie nebo si poslechnout zajímavé doprovodné přednášky. O kulturní zážitek se 

postaraly tanečnice Anežka a Ivana Hessovy, které předvedly několik ukázek indického tance kathak. 

V rámci odpoledních přednášek jsme přivítali Michala Krause, který představil program pro úpravu 

digitálních fotografií Affinity. Miloslav Drexler pohovořil o domorodých kmenech v Etiopii a Namibii. 

Skvělá Kamila Berndorffová opět povyprávěla o Indii a tamní společnosti. Ty nejlepší snímky vybírala 

nejen porota, ale i diváci. Nechybělo ani ocenění pro účastníky Fotolovu, kteří měli v určeném čase 

ulovit fotografii na zadané téma.  

 

 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

21 Nejsme jen knihy 

 

Život s vášní a čokoládou (15. 10.) 

Jak poznat kvalitní čokoládu? Jaké pozitivní účinky na nás může čokoláda mít? A jak se vlastně čokoláda 

vyrábí? To a ještě více jsme se dozvěděli od Ing. Marcely Krčálové. Ale nepřijela nám o čokoládě jen 

povídat. Ochutnali jsme s ní přes 10 druhů ručně vyráběné čokolády Jordi’s z Hradce Králové. A nebyly 

to jen základní druhy jako mléčná, hořká a bílá. Chuťové pohárky nám poškádlila i čokoláda s kozím 

mlékem, čajem Darjeeling či vanilkou. Nechyběly ani kakaové boby. 

 

Ten píše to a ten zas tohle (15. 11.) 

V příjemné a uvolněné atmosféře okořeněné milým humorem se nesla listopadová beseda s Miloněm 

Čepelkou a Josefem  Pepsonem  Snětivým.  Ačkoliv většina z nás zná Miloně Čepelku hlavně jako herce 

Divadla Járy Cimrmana, k nám do Berouna již podruhé zavítal jako spisovatel, aby představil svou 

literární tvorbu povídkovou i poetickou. A nepřijel sám. Doprovodil ho hudebník, spisovatel 

a nakladatel Josef Pepson Snětivý, který nejen že přečetl ukázky ze své tvorby, ale také proložil čtení 

knih několika písněmi. Zájemci si také mohli zakoupit knihy obou pánů a nechat si je podepsat. 
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7.3 Celostátní akce a kampaně 

7.3.1 Březen - měsíc čtenářů 
V rámci této celostátní kampaně jsme kromě tradičních akcí a fotografické výstavy ze života knihovny 

vyhlásili Čtenáře roku. Ten se tentokrát vybíral z řad nejmladších čtenářů. My jsme ocenili pětiletého 

Honzíka Bukovského z Nižbora, který si u nás v předešlém roce s rodiči vypůjčil a přečetl 210 knížek. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Týden knihoven 
Říjnová celostátní kampaň se tentokrát nesla v duchu regionální historie. Při té příležitosti jsme 

uspořádali promítání dokumentu o rodákovi ze Svaté Bohuslavu Havránkovi, který byl natočen v rámci 

projektu Paměť národa. Po roční přestávce proběhl fotografický festival Fotoblázinec a pobočka 

Sídliště začala slavit svoje 40. narozeniny. 
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8 VZDĚLÁVACÍ AKCE BEROUNSKÉ KNIHOVNY 

8.1 Berounská akademie 
V roce 2018 pokračoval již druhý ročník druhého cyklu berounské akademie. Na programu byly 

přednášky zaměřené na astronomii. Přednášeli Ing. Pavel Pech a RNDr. Jiří Grygar. Následoval výjezd 

do planetária v Plzni. Přednášku o symbolice Českého státu a výjezd za historickými památkami vedl 

PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. Ročník byl slavnostně zakončen v Letohrádku královny Anny na Pražském 

hradě. Zahájení třetího ročníku se uskutečnilo v budově knihovny v září. Frekventanti se na podzim 

seznámili s relikviářem svatého Maura (přednášel Andrej Šumbera), navštívili Obrazárnu Pražského 

hradu a výstavu ke 100. výročí republiky v Císařské konírně a od Mgr. Julie Weissové se dozvěděli něco 

o restaurátorských pracích na zámku v Králově Dvoře.   

 

8.2 Virtuální univerzita 3. věku 
Studenti VU3V si v tomto roce vybrali ke studiu témata “Gian Lorenzo Bernini – génius evropského 

baroka” a “České dějiny a jejich souvislosti II”. Po zimním semestru 2017 jsme se v lednu tohoto roku 

s několika studenty zúčastnili Závěrečného semináře, který se tentokrát konal v aule ČZU v Praze. 

Sněhová kalamita v několika částech republiky sice zapříčinila nízkou účast, ale i tak jsme si slavnostní 

zakončení semestru užili. Pamětní listy za naší skupinu převzala paní Iva Černovská. Květnový 

Závěrečný seminář se uskutečnil v Klatovech. Kromě projevů zástupců města a univerzity či 

vyhodnocení letního semestru bylo připraveno také kulturní vystoupení. Zájemce čekal odpolední 

program v podobě komentované prohlídky historického centra, prohlídky katakomb či barokní lékárny 

U Bílého jednorožce. Pamětní listy za naše studující převzala Ing. Olga Hendrychová. 
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8.3 Trénování paměti 
Lekce trénování paměti se i nadále konaly pod vedením Mgr. Ivy Stlukové, pracovnice studovny 

a čítárny, která je od roku 2016 certifikovanou trenérkou paměti. V roce 2018 složila zkoušky na 

trenérku paměti II. stupně a vstoupila do závěrečného řízení k získání nejvyššího III. stupně. Zároveň je 

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. 

8.3.1 Kurzy trénování paměti pro pokročilé 
Většina účastníků začátečnického kurzu z minulého roku pokračovala v trénování paměti dále. Kurz pro 

pokročilé probíhal od ledna do března. 

8.3.2 Kurzy trénování paměti pro začátečníky 
V září 2018 byl spuštěn čtvrtý kurz pro začátečníky. Určen byl primárně seniorům, ale přihlásit se mohl 

kdokoliv. Společně jsme poznávali, jak funguje naše paměť, a dozvěděli jsme se, jaké rozlišujeme druhy 

paměti. Nejvíce jsme se ale věnovali jejímu procvičování. Naučili jsme se několik mnemotechnik, 

potrénovali si koncentraci, slovní zásobu či kreativitu. 

8.3.3 Národní týden trénování paměti 
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlásila ve dnech 12. – 18. března 2018 

Národní týden trénování paměti, který se konal v rámci celosvětové akce Týden uvědomění si mozku 

(Brain Awareness Week), který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain. V rámci 

této kampaně se uskutečnily osvětové přednášky po celé republice. V berounské knihovně se 

uskutečnily dvě akce: přednáška o tom, jak a proč trénovat paměť a ukázková lekce. 
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8.3.4 Trénování paměti pro každého 
Pro všechny zájemce o trénování paměti jsme nabídli již druhou sérii tematických lekcí, které se konaly 

jednou měsíčně. V roce 2018 nejdříve dobíhala první série a od října jsme pokračovali druhým cyklem. 

Lekce v roce 2018: Roční období (18. 1.); Hudba (8. 2.); Knihy a knihovny (15. 3.); Česká filmová klasika 

(19. 4.); Cestování (17. 5.); Zpátky do školy (11. 10.); Dušičky, Halloween a strašidla (22. 11.); Vesmír 

(13. 12.) 

 

8.3.5 Letní intenzivní kurz trénování paměti 
V létě se poprvé uskutečnil šestidenní Intenzivní kurz trénování paměti. Zájemci si osvojili paměťové 

techniky, získali nejen důležité dovednosti, jak si lépe uchovat a vybavit informace, ale seznámili se 

i s tím, jak naše paměť funguje. Součástí kurzu byla praktická cvičení a návody, jak si udržet své 

mozkové buňky co nejdéle ve formě. Dozvěděli jsme se, jak si lépe pamatovat nejrůznější seznamy, 

čísla či jména nebo jak nám paměťové techniky mohou pomoci při učení jazyků. Kurz probíhal ve dnech 

21. – 26. srpna 2018. 

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI Dospělí Senioři Celkem 

Počet lekcí 15 14 29 

Počet účastníků 93 188 281 

z toho Národní týden trénování paměti 

Počet lekcí 2 1 3 

Počet účastníků 9 24 33 
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8.4 Besedy v Domově seniorů TGM 
Berounské knihovnice navštěvují klienty Domova seniorů TGM v Berouně od roku 2015. Letos 

navštěvovaly seniory Ludmila Švecová a Lucie Kučerová a vzhledem k významnému výročí jim celý rok 

vyprávěly o tématech spojených s první republikou. Uskutečnily se následující besedy: Jak to vše začalo 

(11. 1.); Prvorepubliková kuchyně (1. 3.); Rada Vacátko a kriminální případy za první republiky (12. 4.); 

Móda první republiky (17. 5.); Dějiny šperku (13. 9.); Filmové idoly první republiky (11. 10.); 

Nejoblíbenější čtení první republiky (15. 11.); Zimní radovánky (13. 12.). 

Ludmile Švecové byl za realizaci besed pro klienty od vedení Domova seniorů TGM slavnostně předán 

diplom a poděkování. 
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9 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO VEŘEJNOST - POBOČKA 

SÍDLIŠTĚ 
Vzhledem k rozvíjející se kulturní a vzdělávací činnosti pobočky na Sídlišti jsme se od letošního roku 

rozhodli věnovat jí samostatnou kapitolu. Na pobočce roste nejen počet návštěvníků všech věkových 

skupin, ale i počet konaných akcí, z nichž ty nejvýznamnější uvádíme níže. 

9.1 Čtenářský klub 
Pobočku začaly pravidelně navštěvovat dvě třídy ze ZŠ v ulici Karla Čapka (spojená 3. a 4. třída paní 

učitelky Mgr. Věry Malíkové a speciální třída pro děti s mentálním postižením paní učitelky Mgr. Lenky 

Hlaváčkové). Děti dochází do knihovny každý týden v dopoledních hodinách v rámci hodiny čtení, mají 

zde rozečtenou knihu, ze které si předčítají, a o přečteném textu si následně povídají. Každá třída má 

vlastní “třídní” průkazku, na kterou si děti mohou půjčovat knížky i domů. Jelikož se jedná často o děti 

z rodin, kde pro rodiče není četba prioritou, otevírá se jim díky této spolupráci jedinečná možnost 

dostat se ke knize a osvojit si čtenářské dovednosti. 

 

9.2 Oslavy 40. narozenin pobočky 
Čtyřicáté výročí pobočky připadlo na sobotu 6. října, ale slavilo se celý týden. Pro čtenáře jsme připravili 

speciální akci nazvanou “výpůjčka s překvapením”. Každý měl možnost půjčit si tajemnou knihu 

v neprůhledném obalu a až doma zjistit, co si přinesl. Zaujali jsme čtenáře malé i velké a většina 

tajemných knih během týdne z regálů zmizela. Čtenáře potěšily také malé dárečky - mohli si vybrat 

záložku do knihy nebo něco malého ke kávě. Výstava o historii pobočky, která byla během září k vidění 

v hlavní budově, našla v říjnu své místo také na pobočce samotné. Zavzpomínali u ní čtenáři, kteří na 

pobočku chodili jako malí se školou, paní učitelka, která tam v 70. letech docházela s dětmi na besedy, 

i vrstevníci pobočky, kteří letos slaví čtyřicetiny s ní a navštěvují ji po celý život. 
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9.3 Výstava a workshop Není přání jako přání 
Výstava Ing. Marie Ptáčkové, lektorky s dlouhodobou zálibou v rukodělných pracích, se uskutečnila na 

pobočce v období od 7. listopadu do 28. prosince. Autorka se specializuje na cardmarking - výrobu 

originálních přání. V rámci výstavy uspořádala paní Ptáčková také předvánoční workshop (3. 12.), kde 

si zájemci mohli touto kreativní metodou vytvořit vlastní vánoční přání. Výstava měla velký úspěch 

a zahájila cyklus pravidelných měsíčních prezentací rukodělných prací, kterými se zabývají návštěvnice 

naší pobočky. 

 

9.4 Semínkovna 
Projekt Semínkovna běží na pobočce už od roku 2016. Jedná se o občanskou iniciativu sdílení vlastních 

vypěstovaných semínek místních rostlin - okrasných, užitkových a bylinek. O Semínkovně na pobočce 

vyšel též zajímavý článek v Magazínu Práva v srpnu 2018 s názvem Semínka z knihovny. 

9.5 Dobrovolné sbírky 
Pobočka se zapojila do dvou dobrovolných sbírek. V rámci březnových Srdíčkových dnů bylo vybráno 

827,- Kč. Výtěžek srdíčkové sbírky je určen na pomoc vážně nemocným dětem v domácí péči svých 

rodičů. Ve sbírce Dne válečných veteránů bylo vybráno 784,- Kč. Výtěžek je určen na zachování 

vzpomínek válečných veteránů pro sbírku Paměť národa. 
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10 SPOLUPRÁCE S KNIHOVNAMI 

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

knihoven. V roce 2018 berounská knihovna kladně vyřídila 43 požadavků od svých čtenářů. Naopak 

jiným knihovnám bylo půjčeno 141 knih. Poštovní náklady na danou službu jsou mezi knihovnami 

vzájemně zpoplatněny. Tato služba je zpoplatněna i čtenářům. 

10.2 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. 

V roce 2018 jsme tuto službu poskytovali knihovnám v obcích Bubovice, Koněprusy, Svatá, Újezd 

a Vráž. 
 

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

vzdělávací semináře 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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11 SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 

11.1 MAP - místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Od roku 2016 je naše knihovna součástí projektu MAP ve skupině neformálního a mimoškolního 

vzdělávání. Společná setkání podobně zaměřených organizací probíhají čtyřikrát do roka. Hledáme 

a řešíme zde možnosti, jak společně přispět k dosažení cílů daných tímto projektem - tím jsou 

smysluplné, zajímavé a přitažlivé formy a metody mimoškolních aktivit dětí a žáků vedoucích k rozvoji, 

v našem případě, čtenářské gramotnosti. Vzájemné sdělení potřeb i nabídky jednotlivých vzdělávacích 

subjektů má za cíl zvýšení vzájemné spolupráce. Výsledky této spolupráce lze zaznamenat 

u stoupajícího množství besed pořádaných pro školy a navázání spolupráce s novými lektory. Tato 

zkušenost potvrzuje pozitivní vliv osobního kontaktu s představiteli dalších vzdělávacích institucí. 

11.2 Lomikámen, z. ú. 
Nadále pokračuje spolupráce s Lomikamenem, z.ú. V roce 2018 byla uzavřena Smlouva o spolupráci při 

poskytnutí tréninkových míst v rámci projektu S Lomikamenem úspěšně na trh práce. V rámci projektu 

nastoupila do knihovny od 1. dubna nová pracovnice na 0,5 úvazku. Tato pracovnice se na oddělení 

akvizice věnuje přírůstkování nových knih a systematickému zpracování tematických seznamů titulů 

z fondu knihovny. Byla rovněž zaškolena pro práci na oddělení studovna a čítárna a spolupodílí se na 

pořádání besed konaných v Domově seniorů TGM. 

11.3 Farní charita Beroun 
Byla navázána užší spolupráce s Farní charitou Beroun, jmenovitě se společností Dementia I.O.V., z.ú., 

při pořádání Charitativního bazaru knih. Dementia zajistila samotný prodej, doprovodný program a její 

pracovníci výrazně pomohli při přípravě bazaru. 
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12 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
I v letošním roce se pracovnice knihovny zúčastnily mnoha vzdělávacích seminářů a workshopů, série 

vzdělávacích pořadů pro zlepšení práce s dětskými čtenáři a také trenérů paměti. Opět jsme se 

zúčastnili aktivit Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), zejména jeho Středočeské 

organizace, které jsme členem, a setkávání v rámci MAP. Významným tématem letošního roku se stala 

pravidla ochrany osobních údajů GDPR. Dále se v naší knihovně uskutečnila prezentace nového 

knihovnického programu Tritius, který vyvinula firma LANius, jejíž program v současnosti v knihovně 

využíváme, a vzhledem k zavedení nové služby též názorná ukázka půjčování e-knih. 

 

Přehled absolvovaných vzdělávacích akcí: 

 Jak na komunikaci s veřejností (MAP) 

 Zhodnocení projektu MAP 

 Závěrečná konference projektu MAP 

 Porada ředitelů 

 Stres a paměťový výkon pro trenéry paměti 

 20 let České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging 

 SKIPování 

 Sebeobrana pro knihovníky - kurz agentury SORUDO 

 Seminář GDPR v knihovnách 

 Dílna knihovníků - trenérů paměti 

 Knihovnická dílna 

 Počítačová bezpečnost 

 Závěrečný seminář VU3V 

 Zájezd po knihovnách se středočeským SKIPem 

 Knihovna - věc veřejná 

 Vyhledávání v databázích 

 Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež 

 Marketing knihoven 

 Souborný katalog 

 Kurz pro trenéry paměti II. stupně 
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13 PUBLIC RELATIONS 
Městská knihovna Beroun propaguje svoji činnosti nejen tiskovými zprávami v regionálních 

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

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

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

Vzhledem k rozšíření nabídky výpůjčních služeb na jiné typy dokumentů (e-knihy, audioknihy, deskové 

hry) došlo v roce 2018 k restrukturalizaci a zpřehlednění webových stránek knihovny. Webové stránky 

byly také z důvodu zvýšených nároků na ochranu osobních údajů a bezpečnou komunikaci v informační 

síti převedeny na protokol HTTPS. 

Od března byla navázána spolupráce s Českým rozhlasem Region, který každý měsíc informuje 

posluchače o zajímavých akcích v berounské knihovně. 

V březnu vyšlo první číslo knihovnického zpravodaje OKAMŽIK - O Knihovnických Aktivitách, 

Myšlenkách, Životě i Knihách. Ve zpravodaji upozorňujeme na nové služby, lákáme na plánované 

aktivity, ohlížíme se za uskutečněnými pořady a doporučujeme zajímavé knižní tituly z našeho fondu. 

Zpravodaj se stal skvělým prostorem, kde můžeme rekapitulovat svoji činnost nebo vysvětlit způsoby 

vyhledávání v katalogu či zajímavé knihovnické termíny. Na počátku nesmělý pokus se proměnil 

v náročný publikační projekt, na kterém se podílí většina pracovnic. V roce 2018 vyšlo 9 čísel a troufáme 

si tvrdit, že jejich kvalita vzrůstá. Na rok 2019 plánujeme anketu, kde se čtenářů chceme mimo jiné 

zeptat na jejich spokojenost se zpravodajem.   
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14 PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 - Přehled uskutečněných akcí pro veřejnost 
 
Leden  

Nový rok stromů (přednáška) 

Trénování paměti pro každého – roční období  

Tanec s Velkým Jaguárem aneb Po stopách starých Mayů (přednáška) 

 

Únor  

Trénování paměti pro každého – hudba 

Sedm perel astronomie (přednáška)             

 

Březen 

Od kolébky po hrob - svátky a přechodové rituály v životech Židů, křesťanů a muslimů (přednáška) 

Trénování paměti – jak a proč? (přednáška)                 

Trénování paměti pro každého – knihy a knihovny 

S knížkou do života – dopoledne v knihovně pro rodiče s malými dětmi  

Dav uvnitř člověka - vznik a evoluce víry (přednáška) 

Noc s Andersenem (celostátní akce pro děti) 

 

Duben  

Má smysl dát dítě do alternativní školy? (přednáška) 

Přísně utajená vernisáž (vernisáž) 

Nemoc a zdraví v polaritě (beseda) 

Trénování paměti pro každého – česká filmová klasika 

Světová filmová klasika (přednáška) 

Charitativní bazar knih (charita) 

 

Květen 

Čechy – nejateističtější země Evropy? (přednáška) 

Štrúdlování a jarní pohoda v knihovně (soutěž) 

Trénování paměti pro každého – cestování 

Česká nej (přednáška) 

Z historie trasování a výstavby železnic v českých zemích (přednáška) 

 

Červen 

Dalajlama v Buddhových stopách (promítání, beseda) 

S knížkou do života – dopoledne v knihovně pro rodiče s malými dětmi  

 

Září 

Hrajeme si s aurou (přednáška) 

Etologie goril v podmínkách Zoo Praha (přednáška) 

S knížkou do života – dopoledne v knihovně pro rodiče s malými dětmi  

Pět zemí a pěšky do Říma (přednáška) 
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Říjen 

Blahoslav Havránek (1933-2017) (promítání, beseda) 

Pobočka slaví čtyřicetiny (týden oslav) 

Fotoblázinec (fotografický festival) 

Trénování paměti pro každého – zpátky do školy 

Život s vášní a čokoládou (přednáška, degustace) 

 

Listopad 

Mayský kalendář pro moderního člověka (přednáška) 

Ten píše to a ten zas tohle (autorské čtení) 

Trénování paměti pro každého – dušičky, Halloween a strašidla 

Rozeznění (workshop) 

 

Prosinec 

Den pro dětskou knihu (celostátní akce pro děti) 

Scrapbooková přáníčka (workshop) 

Vědomý život pod křídly andělů (beseda) 

S knížkou do života – dopoledne v knihovně pro rodiče s malými dětmi  

Trénování paměti pro každého – vesmír 

O tajemných místech nejen Berounska (přednáška) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

35 Nejsme jen knihy 

Příloha 2 – Uskutečněné výstavy 
 
Leden 
Mandaly (Jana Janouchová) 
 
Březen 
Knihovna od března do března 
 
Duben 
Hra barvami (Petra Braunová) 
Toulání lesem, vodou, strání (Miloslav Růžička) 
 
Květen 
Světlo v krajině (Jiří Pavlis) 
 
Červen / červenec 
Salon 2018 (Sdružení výtvarníků ČR) 
 
Září 
Pobočka slaví čtyřicetiny 
 
Říjen 
To nejlepší z Fotoblázince 
Knihy roku 1918 
 
Listopad 
Dolomity (Jiří Pavlis) 
 
Prosinec 
Album (Jiří Hyka, Jan Fojtík) 
Není přání jako přání (Marie Ptáčková) 
 
Po celý rok 
Arteterapie pod vedením Aleny Škulecové 
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Příloha 3 – Statistika uskutečněných akcí 
 

 KULTURNÍ AKCE VZDĚLÁVACÍ AKCE CELKEM 

 AKCE NÁVŠTĚVNÍCI AKCE NÁVŠTĚVNÍCI AKCE NÁVŠTĚVNÍCI 

KNIHOVNA 26 1033   26 1033 

VÝSTAVY 11 2200   11 2200 

STŘEDNÍ ŠKOLY 1 34 3 58 4 92 

AKCE PRO DĚTI 2 8 89 1860 91 1948 

POBOČKA 1 200 54 653 55 853 

BEROUNSKÁ 
AKADEMIE   9 388 9 388 

VIRTUÁLNÍ 
UNIVERZITA 3. VĚKU   12 165 12 165 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI   29 281 29 281 

DOMOV TGM 9 197   9 197 

CELKEM 50 3475 196 3405 246 7157 
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Příloha č. 4 - Přehled činnosti Městské knihovny Beroun v letech  2013-2018 

rok 
stav 

knihovního 
fondu 

výpůjčky 
celkem 

registrovaní 
uživatelé 

z toho registrovaní 
uživatelé do 15 let 

návštěvníci knihovny 
(fyzické návštěvy) 

Návštěvníci 
on-line služeb 

kulturní akce 
pro veřejnost 

návštěvníci 
kulturních akcí 

vzdělávací akce 
pro veřejnost 

návštěvníci 
vzdělávacích 

akcí 

2013 119057 121168 2464 623 62602 18014 63 2482 118 2570 

2014 121000 118296 2543 689 67398 21476 56 4906 105 2814 

2015 122553 122338 2553 737 66768 23394 38 6364 117 2880 

2016 122547 114163 2730 771 47142 35767 49 6537 148 2759 

2017 121130 110259 3140 954 40673 24515 61 3414 169 3062 

2018 117025 111191 3024 994 46374 27643 50 3752 198 3405 

 

 

 

37 Nejsme jen knihy 


