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ZÁKLADNÍ POJMY 
 

absenční výpůjčka – výpůjčka knihovního dokumentu mimo knihovnu 

akvizice – doplňování knihovního fondu (nákup knih a jiných 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 jednotka (nebo také svazek) – kniha, časopis, audiokniha, desková hra 

knihovní fond – soubor knihovních dokumentů 

knihovní systém (automatizovaný) – software určený k automatizaci procesů realizovaných v knihovně 

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 knihovnou veřejnou. Její činnost je definována knihovním zákonem 

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

služeb (dále jen “knihovní zákon”). Zřizovatelem knihovny je město Beroun. 

Veřejná knihovna je místním informačním střediskem, zabývajícím se zpřístupňováním všech druhů 

vědomostí a informací svým uživatelům. Je bránou do světa vědomostí a základním předpokladem 

celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských 

skupin. (zdroj: Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách) 

V tomto kontextu se soustředíme na zlepšování stávajících služeb a zavádění služeb nových, tak 

abychom vyšli vstříc jak požadavkům našich čtenářů a návštěvníků, tak i těch, kteří do knihovny svou 

cestu zatím nenalezli – od aktualizace a doplňování knihovního fondu, přes nabídku nových typů 

dokumentů a služeb po rozšiřování kulturně-vzdělávací činnosti pro co nejširší spektrum cílových 

skupin. S tím jde ruku v ruce zintenzivnění a inovace propagace knihovny a služeb, které nabízí. 

Rozvoj služeb je již několik let významně limitován dispozičně nevhodným umístěním knihovny 

v budově bývalých kasáren, která je již téměř v havarijním stavu. Prostory výpůjčních služeb nevyhovují 

současným trendům a potřebám jak z hlediska poskytovaných služeb pro uživatele, tak z hlediska 

rozsahu volného výběru. Knihovna má více než 60 % fondu umístěného z kapacitních důvodů ve 

skladech, tudíž je návštěvníkům nepřístupný (soudobý trend i metodiky apelují na eliminaci či úplné 

zrušení skladů fondu z důvodu jejich nízké obratovosti). Též zde chybí kapacitně i technicky vhodný 

přednáškový sál, který je nezbytný pro rozvoj kulturně-vzdělávací činnosti. Akce většího rozsahu se 

proto konají v sále Klubu důchodců (v roce 2019 šlo o 10 akcí). Rekonstrukce, která měla začít v lednu 

2019, byla opět posunuta na neurčito. Knihovna je tak nadále významně omezena v naplňování svého 

poslání. 

Navzdory tomu byl v knihovně uplynulý rok na události poměrně bohatý. Ty nejvýznamnější uvádíme 

v chronologickém pořadí níže. 

ZMĚNA VEDENÍ 

Rok 2019 se v Městské knihovně Beroun nesl ve znamení změn. V lednu nahradila ve vedení po 

26 letech Mgr. Hanu Ludvíkovou nová ředitelka, Bc. Michaela Škeříková.  

 

ČEKÁNÍ NA REKONSTRUKCI 

Začátek roku se nesl ve znamení příprav dlouho 

očekávané rekonstrukce, které se vzhledem  

k odložení začátku stavby na neurčito ukázaly jako 

zbytečné. Proběhla velká čtenářská anketa, 

rozsáhlá fotodokumentace exteriéru i interiéru, 

byly zrevidovány plány, zredukován fond knih ve 

skladu a domluveno jeho provizorní umístění  

v archivu města. V souvislosti s plánovanou 

rekonstrukcí byla též vypsána soutěž o nové logo 

a logotyp, která byla vzhledem k okolnostem 

uzavřena bez vítěze. Pro inspiraci jsme navštívili krásně zrekonstruovanou knihovnu v Písku a při 

návštěvě partnerského města též zrekonstruovanou knihovnu v Brzegu. 
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OCENĚNÍ 

Hrdě oznamujeme, že na konci února při valné hromadě středočeské sekce SKIP obdržela naše 

kolegyně Mgr. Lada Čubová prestižní knihovnickou cenu Papilio bibliothecalis za soustavnou přínosnou 

činnost v knihovnickém oboru. Kolegyně je aktivní členkou této sekce již od roku 2007, kdy v letech 

2010 až 2016 byla i její předsedkyní. Za dobu svého působení iniciovala mnoho prospěšných změn, od 

racionalizace určitých procesů po organizaci knihovnických akcí. 

 

PRÁCE S FONDEM 

I v tomto roce jsme pokračovali v systematické práci s 

knihovním fondem. Byla uskutečněna revize na 

oddělení pro děti a v horním skladu. Při té příležitosti 

jsme na těchto odděleních provedli větší redukci 

zastaralého a opotřebeného fondu. 

V tomto roce jsme ze stejného důvodu věnovali 

rozsáhlejší péči náhradě fondu doporučené literatury 

pro studenty. Zároveň jsme začali rozšiřovat 

veřejností poptávaný fond komiksů, audioknih, 

mluveného slova a společenských her. 

 

SNÍŽENÍ REGISTRAČNÍCH POPLATKŮ 

V souladu s knihovním zákonem, který zmiňuje možnost požadovat úhradu registračního poplatku 

v § 4 (5): Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat úhradu nákladů vynaložených na 

administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny, jsme přikročili ke snížení částky základního 

registračního poplatku na 150,- Kč, studentského poplatku na 100,- Kč a poplatku pro děti a seniory na 

50,- Kč, přičemž děti do 7 let a senioři nad 60 let a držitelé ZT, ZTP a ZTP-P poplatek vůbec nehradí. 

Rada města Beroun vzala toto rozhodnutí na vědomí usnesením č. 276/17/RM/2019 dne 29. 5. 2019. 

 

 

KNIHOVNÍ SKŘÍTKA PRSKAVKA 

 

Knihovna též objevila svého dětského maskota – knihovní skřítku Prskavku! S ní se děti mohly poprvé 

setkat na úspěšné akci Rodina offline, kde jí také vymýšlely to správné jméno. Prskavka pak provázela 

děti při téměř každé větší knihovnické akci a na její motivy vyšly též první knihovnické omalovánky. 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Díky úpravě zřizovací listiny jsme mohli zahájit doplňkovou činnost. Přistoupili jsme proto k prodeji 

vyřazených knih, o které neprojevily zájem knihovny oslovené v rámci nabídkové povinnosti. Tyto knihy 

jsou k dispozici ve vestibulu knihovny a za symbolickou částku si je mohou zakoupit zájemci z řad široké 

veřejnosti. Dále jsme začali uvažovat o výrobě propagačních předmětů – nechali jsme např. vytvořit 

knihovní omalovánky s již zmíněnou knihovní skřítkou Prskavkou (ukázka výše).  

NOVÝ KNIHOVNÍ SYSTÉM KOHA 

V srpnu jsme přešli na nový knihovní systém Koha. 

Stávající knihovní systém Clavius již nebyl vyhovující, 

navíc se blížil termín ukončení technické podpory. Od 

stejného poskytovatele pocházely též dva proble-

matické on-line katalogy. Vzhledem k požadavku na 

práci systému ve webovém rozhraní jsme volili mezi KS 

Koha a KS Tritius (od stávajícího poskytovatele). Volbou 

KS Koha jsme nejen uspořili značnou finanční částku, ale získali i moderní a pružný on-line systém, 

včetně nového katalogu. Na rozdíl od Tritia je Koha freeware, díky čemuž knihovně v dalších letech 

poklesnou náklady na upgrade, budou se totiž týkat pouze ročního servisu. Přechod se neobešel bez 

problémů, ale ty se díky skvělé technické podpoře daří postupně eliminovat. 

 

S novým systémem jsme zavedli např. rezervace na všechny typy dokumentů zdarma, možnost 

rezervace z volného výběru, evidenci umístění knihovních dokumentů v rámci oddělení, zasílání 

předupomínek e-mailem či SMS, spravedlivý systém evidence zpozdného či přesnější statistiku. 

 

K posledně zmíněnému se vztahuje skutečnost, že evidence statistiky se v obou zmíněných KS skutečně 

v mnohém liší, proto mohou porovnáním statistických výkazů za uplynulé roky vzniknout nesrovnalosti 

– zejména v roce 2019, kdy došlo k přechodu a nutnosti sčítání dat z obou KS. Zcela přesná data budou 

k dispozici již za rok 2020. 

 

OKAMŽIK V NOVÉM   

V září došel grafické a obsahové 

proměny náš knihovnický 

měsíčník Okamžik. Zveřejňu-

jeme v něm novinky z knihovny, 

pozvánky na akce naše či jiných 

berounských subjektů, rozho-

vory se zajímavými osobnostmi 

regionu a v neposlední řadě tipy 

na čtení, poslech či hraní. 

Časopis je distribuován měsíčně 

našim čtenářům v elektronické 

podobě, několik tištěných exem-

plářů je pak dispozici i pro 

návštěvníky knihovny. 
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NOVÉ SLUŽBY – DONÁŠKA KNIH DO DOMU A BALENÍ SEŠITŮ A UČEBNIC 

Pro seniory s omezenou pohyblivostí či zdravotními potížemi jsme zavedli zdarma donáškovou službu 

knih až do domu. Žáci a jejich rodiče pak mohli od září za drobný poplatek využít službu balení sešitů 

a učebnic. 

 

TRILOBIT – DĚTSKÁ POROTA    

Knihovna poprvé zajišťovala práci dětské poroty při udělování audiovizuálních cen TRILOBIT 2020. 

Úkolem poroty bylo jako každý rok vybrat nejlepší snímek z české (ko)produkce. Porota zhlédla celkem 

19 filmů, které průběžně hodnotila v kategoriích režie, scénář, herecké výkony etc. Vítězem se stal 

značnou převahou hlasů snímek slovenského režiséra Petera Bebjaka O zakletém králi a statečném 

Martinovi. Berounského medvídka pak porota předala tvůrcům při slavnostním večeru v sobotu 

25. ledna 2020 v KD Plzeňka. Porota pracovala ve složení: Daniel Trubák (předseda), Vojtěch Houha, 

Linda Marešová, Markéta Martinů, Filip Nedvěd, Vít Nedvěd a Tereza Školová. Jejich koordinátorkou 

byla ředitelka knihovny Michaela Škeříková. 

 

Rozšíření volného výběru  

Vzhledem k nedostatečnému prostoru pro volný výběr jsme stále nuceni starší knihy přesouvat do 

skladů. Dostali jsme se do svízelné situace, kdy jsme si museli přiznat, že knihy umístěné ve volném 

výběru studovny nejsou tolik využívány, a naopak knihy ve volném výběru na odd. pro dospělé čtenáře 

jsou sice žádány, ale z prostorových důvodů 

redukovány. Proto jsme se rozhodli k radikálnímu 

kroku – převedli jsme studovní publikace na sklad 

a rozšířili volný výběr odd. pro dospělé čtenáře do 

tohoto nově uvolněného prostoru. Na studovně je 

tedy nově k dispozici absenční fond regionální 

literatury, komiksy a fantastická literatura. 

Uvolněný prostor v odd. pro dospělé čtenáře byl 

využit k rozšíření nabídky napínavého čtení 

(thrillery, detektivky, horory), beletrie i odborné 

literatury. 
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2 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
Knihovna v roce 2019 hospodařila s rozpočtem ve výši 6.339.000,- Kč. 

Dále získala dotaci Ministerstva kultury z programu VISK 3 na projekt Implementace knihovního 

systému Koha v celkové výši 75.000,- Kč, která byla použita na nákup repasovaného serveru 

požadovaných parametrů a pořízení systému samotného. 

Knihovna letos obdržela několik sponzorských darů. První dva byly určeny na vydání pamětní publikace 

k ukončení tříletého cyklu Berounské akademie a knihovně je věnovaly Město Beroun (10.000,- Kč) 

a Vápenka Čertovy schody (19.965,- Kč). 

Další sponzorský dar ve výši 12.900,- Kč věnovala knihovně společnost prijimacky-nanecisto.cz 

zastoupená Ing. Radkem Januškem. Dar byl v plné výši využit k nákupu kvalitního fotoaparátu, který je 

základem dobré propagace služeb a akcí knihovny. Ing. Radek Janušek navázal s knihovnou úzkou 

spolupráci s příslibem dalšího sponzoringu. 

Hospodářský výsledek skončil se ziskem 92.799,14 Kč. Ve výši zisku se odrazily zejména nevyčerpané 

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

neschopností, úspora za účetní služby (změna dodavatele), přeplatky za energie a navýšení vlastních 

příjmů v různých oblastech. 

Přehled příjmů a výdajů je součástí Přílohy č. 5 – Roční výkaz o knihovně za rok 2019, zpracovávaný 

každoročně pro Ministerstvo kultury. 
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3 PERSONALISTIKA 
Od ledna došlo ke změně vedení knihovny. Ředitelka Mgr. Hana Ludvíková odstoupila z funkce a přešla 

do oddělení AZOF na pozici katalogizátorky. Nahradila ji Bc. Michaela Škeříková. 

Ke konci března byl ukončen projekt S Lomikamenem úspěšně do práce (poskytnutí tréninkového místa 

pro zapojení klientů zpět do společnosti a pracovního procesu zajišťovaný Lomikamenem, z.ú.). 

Kolegyni byla následně nabídnuta dlouhodobá spolupráce na 0,25 úvazku. 

V květnu nastoupila na 0,5 úvazku nová kolegyně do oddělení výpůjčních služeb pro dospělé. 

Od roku 2017 u nás pracuje dobrovolník. Pomáhá s organizací fondu ve skladech a se zajištěním 

kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. V roce 2019 odpracoval 545 brigádnických hodin. 

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

kolektivu. 

Nadále u nás probíhala dlouhodobá praxe dvou studentek Střední školy knižní kultury, které se podílely 

na provozu v jednotlivých odděleních výpůjčních služeb. V prosinci u nás též absolvovala dvoutýdenní 

praxi studentka 1. ročníku téže střední školy. 

Z důvodu zefektivnění chodu knihovny došlo ke změně organizační struktury. Bylo vytvořeno nové 

místo pracovnice regionálních služeb a propagace, které zastává dřívější pracovnice studovny. Ve 

studovně ji nahradila dřívější pracovnice oddělení pro dospělé.  

 

PŘEHLED PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ PLÁN SKUTEČNOST 

Ředitelka  1,0 1,0 

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

Region a propagace 1,0 1,0 

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

5,75 5,75 

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 knihovních jednotek – knih, audioknih, společenských her; 

 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 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 roce 2019: 

 V tomto roce jsme věnovali rozsáhlejší péči náhradě dosavadního fondu doporučené literatury 
pro jeho zastaralost a fyzickou opotřebovanost.  

 Zároveň jsme začali rozšiřovat fond komiksů, neboť se domníváme, že tento formát získává 
v posledních letech na stále větší oblíbenosti a lze usuzovat na dlouhodobý trend.  

 I nadále jsme pokračovali v rozšiřování nabídky audioknih a mluveného slova. I u tohoto typu 
dokumentu je patrný nárůst zájmu ze strany veřejnosti.  

 Zvýšený zájem lze pozorovat i u výpůjček společenských her. Jejich nákup však není tak 
rozsáhlý vzhledem k jejich finanční náročnosti.  

 V červenci byla uskutečněna revize na oddělení pro děti (volný výběr i sklad) a provedena větší 
redukce zastaralého a opotřebeného fondu. 

 Během letních prázdnin proběhlo každoroční vyskladňování knih z volného výběru do skladu 
a zároveň vyřazování zastaralých a poškozených publikací.   

 Odepsané knihy fyzicky zachovalé a čtenářsky zajímavé jsme opět nabídli ostatním knihovnám 
v našem regionu k bezplatnému odběru. Knihy, o které ostatní knihovny neprojevily zájem, 
jsme nabídli k prodeji za symbolické ceny zájemcům z řad široké veřejnosti.   

 V srpnu jsme přešli na knihovní systém Koha. Tento přechod silně ovlivnil činnost oddělení 
akvizice a katalogizace. Z toho důvodu došlo k časovému posunu při objednávání a zpracování 
knižních novinek do našeho fondu.  

 Přechod na nový knihovní systém způsobil výpadek v zasílání katalogizačních záznamů do 
Souborného katalogu České republiky. Tato prodleva byla vyřešena skupinovým importem 
následujícího roku.  

 Během roku došlo k výraznému zdražení knižních publikací. Přestože fond doplňujeme 
zejména prostřednictvím distributorů, kteří knihovně nabízejí množstevní rabat, promítlo se 
toto zdražení do snížení nákupu nového fondu. 
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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. 

 

5.1 Oddělení pro dospělé 
 

Přehled činností: 

 absenční půjčování knih; 

 rezervace knih, které jsou momentálně vypůjčené; 

 příprava knih z volného výběru, o které si čtenáři zažádají prostřednictvím on-line katalogu 

(novinka);  

 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; 

 agenda spojená s registrací čtenářů; 

 informatika pro střední školy;  

 cyklus vzdělávacích besed pro Domov seniorů TGM; 

 barevné značení knih dle tematického třídění knih (v roce 2019 rozšířeno na další žánry); 

 balení a štítkování nových knih; 

 opravy poškozených knih; 

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

 donášková služba (novinka); 

 tematické výstavky knih (novinka). 

 

V roce 2019: 

 V tomto roce jsme věnovali zvýšenou péči fondu doporučené literatury pro studenty. Využili 

jsme jak možností současného knižního trhu, tak i darů od našich čtenářů. Momentálně 

preferujeme spíše nová, upravená vydání, která jsou pro současnou mládež jazykově 

jednodušší a tím srozumitelnější.  

 Zároveň jsme se zaměřili na náhradu vytipovaných knižních titulů, o které je dlouhodobý 

vysoký zájem. V obou případech se jedná o náhrady z důvodu vysoké fyzické opotřebovanosti.     

 Pro lepší orientaci čtenářů ve fondu využíváme v naší knihovně barevného značení knih. Barva 

označuje, zda se jedná o historický román, povídky nebo třeba regionální literaturu. V tomto 

roce jsme rozšířili barevné značení o detektivky (zelená) a sci-fi a fantasy (fialová). 

 Zahájili jsme tzv. donáškovou službu. Jedná se o zajištění výpůjční služby pro zájemce, kteří se 

kvůli omezené pohyblivosti či jiným fyzickým obtížím nemohou osobně dostavit do knihovny. 

 V letošním roce jsme se více zaměřili na propagaci našeho fondu. Na oddělení pro dospělé 

čtenáře jsme od března začali vytvářet tzv. tematické výstavy knih, které se pravidelně 

obměňují. V těchto výstavkách propagujeme knihy, které se vztahují k aktuálním tématům, 

nebo je považujeme za atraktivní (výročí spisovatelů, udělení literárních cen, významné 

mezinárodní dny apod.).  
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 Od srpna průběžně probíhají práce spojené s přechodem na nový knihovní systém (zmíněné 

v úvodu), zejm. evidence umístění knih v rámci oddělení (vzhledem k časové náročnosti bude 

pokračovat v roce 2020). 

 V listopadu proběhla čtrnáctidenní sbírka pro Paměť národa, kdy se po celé republice vybíraly 

peníze na podporu natáčení příběhů válečných veteránů. 

 

5.2 Studovna a čítárna 
 

Přehled činností: 

 prezenční půjčování odborné literatury; 

 prezenční půjčování novin a regionálního tisku; 

 prezenční půjčování knih s regionální tematikou; 

 prezenční a absenční půjčování periodik, audioknih, společenských her a čteček e-knih; 

 kopírování, tisk, skenování, laminování; 

 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; 

 validační místo Moje ID. 

 

V roce 2019: 

 V únoru bylo zavedeno bezplatné wi-fi připojení pro návštěvníky studovny. 

 Začali jsme s laminováním jako novou službou pro uživatele. 

 V březnu jsme spustili absenční půjčování čteček elektronických knih. 

 Dále byla v březnu zjednodušena agenda studovny. Došlo ke sjednocení výpůjční lhůty u všech 

druhů dokumentů na 1 měsíc (časopisy, audioknihy a hry se do té doby půjčovaly jen na 

14 dní). 

 Došlo ke zrušení vybírání kauce při půjčování her. Fond společenských her byl rozšířen 

a zaznamenali jsme zvýšený zájem čtenářů o tuto službu.  
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 Pro lepší orientaci čtenářů a pohodlnější výběr audioknih jsme umístili prázdné booklety 

audioknih do volného výběru. 

 V listopadu došlo k reorganizaci studovny z důvodu nedostatku místa pro knihy v oddělení pro 

dospělé. Méně využívaný fond odborné literatury byl ze studovny umístěn do skladu a na jeho 

místo byla přesunuta fantastická literatura, komiksy a regionální literatura. Ze studovny se tak 

stalo místo půjčování knih. 

 Z důvodu přesunu části knižního fondu do studovny došlo v listopadu k rozšíření otevírací doby 

studovny i na sobotu. 

 

5.3 Oddělení pro děti a mládež 
 

Přehled činností: 

 půjčování knih a časopisů pro děti do 15 let; 

 rezervace knih, které jsou momentálně vypůjčené; 

 příprava knih z volného výběru, o které si čtenáři zažádají prostřednictvím on-line katalogu 

(novinka);  

 knihy pro dyslektiky; 

 agenda spojená s registrací čtenářů; 

 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 lesních škol a školek (Dětský klub U kouzelného stromu Zdejcina, Lesní 

mateřská škola Studánka Trubská); 

 besedy na různá témata; 

 deskové hry; 

 dětský koutek; 

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

 balení sešitů a učebnic (novinka). 
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V roce 2019: 

 V únoru bylo zavedeno bezplatné wi-fi připojení pro návštěvníky odd. pro děti. 

 V červenci proběhla revize fondu v oddělení pro děti. Zvlášť jsme vyčlenili komiksy a leporela 
a provedli malé změny v rozdělení fondu. Zároveň jsme regály opatřili novými informačními 
tabulemi pro lepší orientaci. 

 Dva stoly z prostoru půjčovny jsme přesunuli na chodbu a vytvořili tak větší prostor pro 
návštěvníky kulturně-vzdělávacích akcí pro veřejnost a drobné výstavy.  

 Akce pro děti zaštiťuje od letošního roku knihovnický skřítek Prskavka. Jméno vymyslely děti 
v průběhu akce Rodina offline. Prskavka se účastnila Pasování prvňáčků na čtenáře, které 
probíhalo v knihovně, je také hlavní postavou knihovnických malovánek a účastní se dalších 
akcí pro děti. Omalovánky je možné si koupit v odd. pro děti. 

 Již několik let dochází do knihovny děti z lesní školy ze Zdejciny. Děti navštěvují knihovnu 
pravidelně každý měsíc. Přidala se k nim i dětská skupina Studánka z Trubské. Tvoří ji děti ve 
věku od 2 do 6 let. Do naší knihovny chodí trávit celé dopoledne.  

 Nově jsme barevně rozlišili fond dle věku dítěte.  

 

5.4 Pobočka Sídliště 
 
Přehled činností: 

 absenční půjčování knih, časopisů, audioknih a společenských her pro děti a dospělé; 

 rezervace knih, které jsou momentálně vypůjčené; 

 příprava knih z volného výběru, o které si čtenáři zažádají prostřednictvím on-line katalogu 

(novinka);  

 bibliografické a faktografické informace; 

 agenda spojená s registrací čtenářů; 

 přístup na internet; 

 soutěže, ankety, besedy, předčítání; 

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

 besedy na různá témata; 

 výstavy rukodělných výrobků čtenářů; 

 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; 
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 Semínkovna; 

 donášková služba (novinka); 

 balení sešitů a učebnic (novinka). 

 

V roce 2019: 

 V letošním roce jsme zahájili tzv. donáškovou službu. Jedná se o zajištění výpůjční služby pro 

zájemce, kteří se z důvodů omezené pohyblivosti či jiných fyzických důvodů nemohou osobně 

dostavit do knihovny.  

 Zahájili jsme půjčování audioknih a her. Tato služba se setkala s velmi pozitivními ohlasy našich 

čtenářů, protože již nemusí pro hry a audioknihy do hlavní budovy knihovny. 

 Rozšířili jsme služby pro návštěvníky o barevný tisk, kopírování, skenování a půjčování 

dioptrických brýlí. 

 Zakoupením mobilních regálů jsme získali variabilní prostor využitelný pro besedy s dětmi, 

workshopy a výstavy rukodělných prací. 

 Pokračovali jsme ve výstavní činnosti výrobků našich čtenářů. Během celého roku proběhlo na 

pobočce 10 výstav, tj. jedna každý měsíc – kromě letních prázdnin, kdy má pobočka omezený 

provoz.  

 Se ZŠ Čapkova jsme spolupracovali při sběrové akci (12. 4.) a též nám díky dětem ze 

zahradnického kroužku v této škole přibylo spoustu nových semínek do naší Semínkovny. 

 Zahájili jsme provoz stálého miniSWAPu ve vstupním vestibulu pobočky. 

 Zúčastnili jsme se akce Naše planeta, náš domov na zámku v Králově Dvoře. 

 V listopadu proběhla čtrnáctidenní sbírka pro Paměť národa, kdy se po celé republice vybíraly 

peníze na podporu natáčení příběhů válečných veteránů. 

 

5.5 Pobočka Zdejcina 
 

Přehled činností: 

 půjčování knih široké veřejnosti; 

 vybírání knih podle zájmu čtenářů; 

 fungování na úrovni malé obecní knihovny. 
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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 2019 proběhlo ve spolupráci se školami celkem 159 akcí. 

 

6.1 Mateřské školy a základní školy 
 

6.1.1 Mateřské školy 
Oddělení pro děti navštěvují několikrát do roka děti ze státních i soukromých mateřských škol 

z Berouna a okolí. Zejména předškoláci se seznamují s prostředím knihovny, s pravidly půjčování knih 

a nabídkou knihovního fondu. 

 

6.1.2 Besedy pro základní školy 
Po předchozí dohodě s vyučujícími jsou připravovány tematické besedy pro děti různého věku. 

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

pro děti a mládež či představení významných spisovatelů a ilustrátorů dětských knih. Dále se 

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

Paní učitelky oceňují i možnost poradit se o výběru doporučené četby pro děti jak pro čtení ve škole, 

tak i v domácím prostředí. Těchto návštěv využívají zaregistrované děti také k tomu, aby si vybraly 

a vypůjčily knihy domů. 

 

6.1.3 Nepilovská dopoledne (26. 2. – 1. 3.)    
Ve spolupráci s Muzeem Českého krasu proběhla vzpomínkové akce zaměřená na významného 

regionálního autora knih pro děti Františka Nepila. Akce se setkala ze strany škol s velkým zájmem. 

Program pro MŠ a ZŠ vedly knihovnice Jitka Šímová a Lucie Anýžová. Jejich besedy se konaly 

v dopoledních hodinách v prostorách muzea a navštívilo je celkem 181 dětí. 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

19 Nejsme jen knihy 

6.1.4 Recitační soutěž (21. 3.)    
Recitační soutěž pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ Závodí se konala při příležitosti Světového dne poezie, který 

připadá přímo na 21. března. Děti si připravily básničky, které před všemi odrecitovaly. Jejich výkon byl 

hodnocen komisí. Pozvání stát se mimořádným hostem a členem komise přijala básnířka 

a překladatelka Lenka Kuhar Daňhelová. Výherci si odnesli malé pozornosti. Žáci, kteří překonali sami 

sebe a prokázali velkou snahu a úsilí, byli obdarováni knihami, které do soutěže věnovala berounská 

knihovna. 

 

6.1.5 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a Pasování na čtenáře 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka je celostátní projekt na podporu čtenářské gramotnosti, jehož 

cílem je rozvoj čtenářských návyků u dětí již od prvního roku školní docházky. Letošní 11. ročník byl 

v berounské knihovně nadmíru povedený. Celkově se s námi do projektu zapojily 4 třídy ze 3 škol, 

dohromady 106 prvňáčků, kteří na konci školního roku složili čtenářský slib a byli pasováni na čtenáře. 

Děti ze Základní školy Hýskov přijely k nám do knihovny, aby je přijal mezi čtenáře náš knihovní skřítek 

Prskavka. Berounské děti z 2. základní školy a Základní školy Beroun – Závodí čekalo pasování 

v prostorách obřadní síně na radnici, kde se tohoto úkolu ujal pan místostarosta Mgr. Dušan Tomčo. 

Celkem jsme pasovali 148 prvňáčků. Někteří se do projektu Knížka pro prvňáčka nezapojili, ale přijetí 

mezi čtenáře si nezasloužili o nic méně. Čtenářský slib tak v knihovně před zraky skřítky Prskavky složili 

i žáci 1.B a 1.C ze 3. ZŠ Beroun. 
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6.1.6 Týden čtení dětem (3. 6. až 6. 6.) 
V rámci celostátní kampaně Týden čtení dětem jsme uspořádali dvě setkání s dětmi ze 4. ZŠ Beroun – 

Závodí. Družinové děti jsme navštívili přímo ve škole s knížkou Naschválníčci od Františka Nepila. 

Starostka města Beroun RNDr. Soňa Chalupová četla v knihovně dětem ze 3.B. Děti si vyslechly kapitolu 

z knihy Richmal Cromptonové Jirka dvojčetem. 

 

6.1.7 Chodíme s asistencí aneb Zažij město jinak (17. 9.)        
Tato akce se v Berouně uskutečnila poprvé. Myšlenka přiblížit svět lidí s postižením dospívajícím dětem, 

kterou z Prahy přivezla jedna z maminek, oslovila nejen ředitele 2. ZŠ v Berouně, ale i místní organizace 

včetně naší knihovny, kde bylo umístěno jedno ze čtyř stanovišť. Studenti dostali do každého týmu dva 

invalidní vozíky, které mohli využít během trasy. Vyzkoušeli si jak samotný pohyb na vozíku, tak i práci 

asistenta. Na jednotlivých stanovištích pak měli možnost zažít různé situace a plnit úkoly související 

s dalšími zdravotními omezeními a setkat se s lidmi, kteří se s těmito problémy každodenně osobně 

potýkají. 

 

6.1.8 Od svaté Ludmily k dnešku II (18. 9.)        
Druhý ročník tematického pořadu Od svaté Ludmily k dnešku II zorganizovala naše knihovna ve 

spolupráci s Městem Beroun a spolkem Svatá Ludmila – 1100 let. Dopoledne bylo opět věnováno 

žákům 5. tříd našich základních škol. Zábavně-vzdělávací program, který svým vstřícným proslovem 

k dětem zahájila starostka města RNDr. Soňa Chalupová, se odehrál v KD Plzeňka za účasti spisovatelky 

a autorky pracovních listů Kláry Smolíkové, spisovatele Jiřího W. Procházky a knihovnic Jitky Šímové 

a Lucie Anýžové. 
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6.1.9 Recitační přehlídka (20. – 22. 11.) 
V rámci 21. ročníku Dne poezie jsme pod záštitou MAP II zorganizovali recitační přehlídku dětí 

z místních i nedalekých mateřských škol. Z důvodu velkého zájmu byl program rozdělen do tří dnů, 

během nichž u nás básničky recitovaly děti z MŠ Chrustenice, MŠ Sluníčka Beroun, MŠ Tovární, MŠ 

Kaštánku, Lesní MŠ Studánky, MŠ Vrchlického, MŠ Pod Homolkou, MŠ Drašarovy a Katolické MŠ. 

Přehlídky se celkem zúčastnilo 62 dětí. Přišla si je poslechnout také naše zvědavá knihovní skřítka 

Prskavka, která odměnila šikovnost a odvahu dětí pamětními listy a omalovánkami. Na závěr bylo pro 

děti připraveno vystoupení pana Miloše Samka z Cirkusu Žebřík. 

 

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 2019 knihovnu navštívili studenti Obchodní 

akademie Beroun, Střední pedagogické školy Beroun, Gymnázia Joachima Barranda Beroun a SOŠ 

a SOU Beroun-Hlinky. Besedy navštívilo celkem 170 studentů. 
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6.2.2 Festival Stranou – Evropští básníci naživo (7. 6.) 
Tento literární festival se letos konal už podvanácté. Básníci jako obvykle navštívili Prahu, Beroun, Tetín 

a Krakovec. A nevynechali ani naší knihovnu, kde se každoročně setkávají se studenty ze SOŠ a SOU 

Beroun-Hlinky, aby s nimi pobesedovali a přednesli jim svoje básně. S organizátorkou festivalu Lenkou 

Kuhar Daňhelovou k nám tentokrát dorazil slovenský básník Rudolf Jurolek a slovinská básnířka Maja 

Vidmar. Beseda se setkala s velmi pozitivní odezvou jak ze strany hostů, tak ze strany studentů. 

 

6.2.3 Mediální gramotnost a dezinformace (25. 9.) 
V září k nám zavítala Alexandra Alvarová, autorka knihy Průmysl lži, žurnalistka a spisovatelka trvale 

žijící v Kanadě, aby pohovořila na téma mediální gramotnost a dezinformace. Dopoledne seznámila 

s danou problematikou studenty Obchodní akademie a SPgŠ Beroun a SOŠ Hlinky. 

 

6.2.4 Listopad 1989 (29. 11.)     
Výročí 30 let od uplynutí Sametové revoluce jsme si připomněli besedou pro studenty Obchodní 

akademie v Berouně. Navštívil nás Martin Mejstřík, jeden z klíčových organizátorů studentského hnutí, 

které se podílelo na studentských demonstracích a později i pádu komunistické vlády. Díky tomu byla 

jeho osobní výpověď nejen informačně bohatá, ale i obohacená osobními zážitky a znalostí konkrétních 

lidských příběhů s emočním přesahem. 

 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

23 Nejsme jen knihy 

7 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 
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 a aby byl osloven co nejširší okruh 

cílových skupin definovaných věkem, zájmy, životním stylem apod. – neboť knihovna je tu pro všechny. 

Klademe důraz na rozmanitost námětů a kvalitu přednášejících. Zveme jak regionální, tak celostátně 

známé osobnosti. S některými přednášejícími je navázána dlouhodobá spolupráce. 

Většina akcí se vzhledem k absenci přednáškového sálu koná provizorně v prostorách oddělení pro 

děti. Na akce, u kterých očekáváme větší zájem veřejnosti, máme možnost zapůjčit si sál Klubu 

důchodců v 1. patře budovy. Letos jsme této možnosti využili 10x (jak na akce pro veřejnost, tak pro 

studenty). Realizovali jsme také 24 výstav, které se konají v prostorách oddělení pro dospělé 

a studovny, ve vestibulu knihovny nebo na pobočce Sídliště. 

Níže nabízíme úzký výběr z těch nejzajímavějších akcí a výstav rozdělených na akce pro děti a pro 

dospělé. Pravidelným vzdělávacím programům je věnována zvláštní kapitola (kap. 8). Výčet zahrnuje 

jak naše aktivity, tak celostátní akce a projekty, ke kterým jsme se v průběhu roku připojili. 

 

7.1 Akce pro děti 
 

7.1.1 Noc s Andersenem (29. – 30. 3.)  
Každoroční dobrodružné nocování v knihovně se neslo v duchu cestování. S dětmi jsme se vypravili na 

exkurzi na berounské nádraží, kde se nám věnoval dozorčí stanice Jiří Klener. Vzal nás dokonce do 

velína – moderního pracoviště plného počítačů a monitorů, kde jsme si všichni připadali jako 

v kosmické lodi. Po návratu do knihovny jsme si povídali o panu Andersenovi a připravovali jsme se na 

cestu do jeho rodné země. Než jsme mohli nastoupit na pomyslný vlak do Dánska, čekal nás badatelský 

čtenářský úkol. A protože Dánsko je země daleká, vyrobili jsme si na cestu povlaky na cestovní 

polštářky. S tím nám pomohla paní lektorka Helena Nováková z Tvořivého ráje v Hořovicích. Věnovala 

nám celý večer, vysvětlila, jak pracovat s barvičkami, šablonami a razítky, a pomáhala nám naše 

projekty vytvořit. 
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7.1.2 Bookstart – S knížkou do života 
Rodiče s malými dětmi, našimi nejmenšími čtenáři, měli již druhým rokem možnost zúčastnit se 

programů připravených speciálně pro ně. A to v rámci celostátního projektu, do kterého jsme se zapojili 

v minulém roce. Děti se se svými maminkami seznamovaly s knihovnou, knížkami, ale i s ostatními 

stejně starými dětmi. Mohly se zúčastnit malé pohybové nebo poznávací hry. Pro všechny bylo 

připraveno občerstvení. Protože se těchto setkání účastní především maminky s dětmi do dvou let, 

probíhají všechny činnosti hlavně za aktivní účasti a spolupráce maminek dětí. 

 

 

 

7.1.3 Rodina offline (17. 5.) 
Nebojíme se být spolu offline! To bylo motto již 4. ročníku celostátní kampaně Týden rodiny offline. 

V berounské knihovně jsme se k projektu připojili poprvé, a určitě ne naposledy. Pro rodiče s dětmi 

jsme připravili odpoledne plné soutěží, tvoření, knížek a her. Jelikož nám přálo počasí, připravili jsme 

pro rodinné týmy 10 soutěžních stanovišť v areálu knihovny. Uvnitř na ně pak kromě knížek čekala 

spousta deskových her, tvoření s Tvořivým rájem či dobroty z kavárny Rambajs Café park. Jako 

překvapení se poprvé objevila naše knihovní skřítka, pro kterou děti vymýšlely jméno. 
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7.1.4 Den pro dětskou knihu (30. 11.) 
V rámci této celostátní akce jsme uspořádali zábavné 

dopoledne pro děti. Kromě půjčování knížek si tak děti 

mohly například vyrobit vánoční dekoraci. Navštívila 

nás dokonce Hilda z knížek Stephena Daviese, která 

nám předčítala. Pro všechny, kteří si rádi hrají, byly ve 

studovně k dispozici deskové i další společenské hry. 

 

 

7.1.5 Cesta vesmírem 
Slavnostní vyhlášení celoroční čtenářské soutěže s 

názvem Cesta vesmírem se konalo v rámci Dne pro 

dětskou knihu. Soutěžilo se od března do listopadu. 

Každý hráč dostal čtenářský pas, kam si zaznamenával přečtené knihy. Do soutěže se přihlásilo celkem 

60 čtenářů z hlavní budovy i pobočky, do úspěšného konce však došlo jen 27 dětí, které zvládly 

systematicky pracovat po celý rok. A téměř všechny děti dorazily na slavnostní dopoledne. Každý 

účastník získal pamětní placku, svůj čtenářský pas a tolik galaktických asterů, kolik měl přečtených knih. 

Celá akce totiž končila galaktickým blešákem, kde si děti za galaktické astery mohly nakoupit krásné 

dárečky a drobnůstky. Tři nejlepší soutěžící z každého oddělení navíc byli obdarováni věcnými cenami, 

které jsme zakoupili v pražském planetáriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

26 Nejsme jen knihy 

7.2 Akce pro dospělé 
 

13. komnata otevřena (13. 3. a 10. 6.) 

Na dva dny v roce jsme otevřeli naší třináctou komnatu. Rozsáhlé sklady plné knih, které nemohou být 

ve volném výběru z důvodu omezených prostor, se 13. března a 10. června zpřístupnily veřejnosti. 

A nebylo to jen tak. Čtenáři si mohli ze skladu půjčit až 30 titulů na půl roku. 

 

Raději zešílet v divočině (6. 6.)   

V červnu nás navštívil vzácný host, autor bestselleru Raději zešílet v divočině, Aleš Palán. Přes 

30 návštěvníků si na něj připravilo množství zvídavých otázek. Nejvíce se jich týkalo právě jmenované 

knihy, která obsahuje rozhovory se šumavskými poustevníky. Mluvilo se o osudech některých z nich, 

o tom, jak autor rozhovory dělal, jak navázal spolupráci s fotografem Janem Šibíkem či jak získával 

kontakty na další samotáře. Autor také krátce pohovořil o své nejnovější knize Miss Exitus. Následovala 

autogramiáda a prodej knih, o které byl velký zájem. K příjemné atmosféře celého večera přispělo 

i občerstvení zajištěné knihovnou. 

 

Mediální gramotnost a dezinformace (25. 9.)         

V září k nám zavítala Alexandra Alvarová, autorka knihy Průmysl lži, žurnalistka a spisovatelka trvale 

žijící v Kanadě, aby pohovořila na téma mediální gramotnost a dezinformace. V podvečerních hodinách 

navázala na přednášky pro studenty třetí přednáškou, tentokrát pro veřejnost. Nosnost tématu, které 

hýbe společností, se odrazilo v hojné návštěvnosti a podnětné debatě v samotném závěru. 
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Předvánoční charitativní bazar knih (4. 12.)         

Při letošním charitativním bazaru mohli zájemci vybírat z 50 beden beletrie různých žánrů i odborné 

literatury. Celkem se prodalo 216 knih za 6.800,- Kč. Celý výtěžek putoval tentokrát do Azylového domu 

sv. Josefa pro matky/otce v tísni. Vedoucí služby Bc. Alena Nováková, DiS., při převzetí avizovala, že 

vybrané peníze budou použity k co největší radosti rodičů i dětí. 

 

7.3 Výstavní činnost 
Wagnerovo náměstí očima architektů (7. 8.)   

V naší knihovně byla slavnostně zahájena výstava, na které bylo možno seznámit se s návrhy zaslanými 

do ideové urbanisticko-architektonické soutěže Řešení Wagnerova náměstí. Odborná porota hodnotila 

celkem devět návrhů a udělila 1. cenu Ing. arch. Richardu Ottovi, Ing. arch. Elišce Stoulilové a Ing. arch. 

Tereze Šimečkové. K vidění byly nejen oceněné návrhy, ale všechny, které odborná porota hodnotila. 
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Esoterické obrazy a mandaly (listopad)    

Jana Janouchová tvoří mandaly a esoterické obrazy již přes dvacet let. Její obrazy vylepšují atmosféru 

a energii v prostorách, kde se nacházejí. Obrazy a mandaly lze využít k meditaci. Můžou působit i jako 

talisman. V berounské knihovně autorka vystavovala již podruhé. V průběhu výstavy si zájemci mohli 

prohlédnout i její kalendáře. 

 

 

7.4 Celostátní akce a kampaně 
 

7.4.1 Březen – měsíc čtenářů 
 

Čtenář roku (6. 3.)         

V Březnu – měsíci čtenářů jsme opět vyhlašovali Čtenáře roku. Stal se jím pan Hubert Jarosch, 

pravidelný čtenář pobočky Sídliště, kam se přistěhoval roku 1982. Naší pobočce tehdy byly pouhé 

4 roky. Ačkoliv pan Jarosch v listopadu oslavil devadesáté narozeniny, nic mu nezabránilo v tom, aby si 

přijel cenu převzít. Získal tak doživotní členství v naší knihovně, diplom, poukaz do knihkupectví a knihu 

z produkce Nakladatelství MH. 
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7.4.2 Kniha ti sluší 
 

Ředitel a hydra (24. 4.)     

V rámci kampaně Kniha ti sluší se uskutečnilo autorské čtení s hudebním recitálem Jana Jíchy. Autor je 

nejen spisovatelem, ale i překladatelem a ředitelem školy. Jeho humoristická tvorba je inspirována 

všemi řemesly a koníčky, jimž se věnuje. Nejnovější román Ředitel a hydra je parodií na kouzelnické 

ságy i satirou na české školství. Dále je autorem cestopisů, knížek pro děti a rozhlasových pohádek 

i úspěšným písničkářem. Besedu s ukázkami z četby tak proložil i rozvernými kousky ze své hudební 

tvorby. 

 

7.4.3 Týden knihoven 
 

Zpátky ke kořenům aneb Jak začít s rodokmenem (3. 10.)    

Na 40 zájemců navštívilo přednášku Pavla Hnízdila o rodopisu. Akce se konala u příležitosti Týdne 

knihoven, jehož tématem byla regionální historie. Jak se pustit do zkoumání rodinné historie a jaké 

prameny využít nám poradil dlouholetý člen České genealogické a heraldické společnosti v Praze. 

Přednášející zabrousil i do minulosti našich kasáren a k 88. pěšímu pluku, jelikož sám má po předcích 

vztah nejen k budově naší knihovny, ale i k celému kraji. 
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8 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
Knihovna jakožto centrum celoživotního vzdělávání pořádá pro přihlášené účastníky již několik let 

pravidelné vzdělávací programy. V roce 2019 začal 3. cyklus úspěšné Berounské akademie, která se 

pro velký počet zájemců uskutečňuje (až na výjimky výjezdních přednášek) v sále Klubu důchodců. 

Proběhly rovněž dva další semestry Virtuální univerzity třetího věku, jejímž garantem je Česká 

zemědělská univerzita v Praze. Zde poptávka značně převažuje naši kapacitu, neboť z důvodu nutnosti 

internetového připojení během přednášek se program musí uskutečňovat na oddělení pro děti. A v 

neposlední řadě se u nás opět trénovala paměť pod vedením naší kolegyně Mgr. Ivy Stlukové, která v 

roce 2019 získala certifikát pro trenéry paměti III. stupně. 

8.1 Berounská akademie 
V roce 2019 pokračoval závěrečný ročník druhého cyklu tohoto vzdělávacího programu. Na programu 

byly přednášky zaměřené na zvířata a přírodu. Přednášejícími byli Magdalena Žohová, Václav Sojka 

a PhDr. Marie Hrušková. PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D., studenty provedl po výstavě květin ze skleníků 

Pražského hradu. Spolu s prof. PhDr. Martinen Gojdou, CSc., DSc., zakladatelem letecké archeologie, 

archeologem PhDr. Martinem Trefným, Ph.D., a geologem RNDr. Pavlem Čápem jsme navštívili málo 

známé archeologické a geologické lokace Podřipska. Celý cyklus byl slavnostně zakončen v Míčovně 

Pražského hradu. První ročník třetího cyklu začal přednáškou o významných historických osobnostech. 

Jedna přednáška byla věnovaná husitskému hnutí. Tentokrát studenty navštívil archeolog Milan Sýkora 

a spisovatel Otomar Dvořák. Nechyběla ani výjezdní přednáška za kutnohorskými památkami. 

 

8.2 Virtuální univerzita 3. věku 
V roce 2019 proběhl v naší knihovně již 8. a 9. semestr Virtuální univerzity třetího věku. Od roku 2015, 

kdy jsme se stali konzultačním střediskem tohoto vzdělávacího programu, absolvovali naši studenti 

řadu zajímavých přednáškových cyklů. Letos se studovaly kurzy Klenoty barokního sochařství v českých 

zemích a Dějiny oděvní kultury II. Koncem května se pět studentů s tutorkou zúčastnilo Závěrečného 

semináře v obci Dešenice, kde zástupci tamního konzultačního střediska a obce připravili k zakončení 

semestru program v Kulturním domě Dešenice. Po letním semestru 2019 měli čtyři studenti 

absolvováno šest povinných semestrů, a čekala je tudíž promoce. Jelikož aula České zemědělské 

univerzity právě procházela rekonstrukcí, konala se promoce v Kongresovém sále Studijního 

a informačního centra ČZU. Studenty doprovodili ke slavnostnímu aktu rodinní příslušníci a přátelé 

a pro všechny to byl nádherný zážitek. 
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8.3 Trénování paměti 
Lekce trénování paměti se konaly pod vedením Mgr. Ivy Stlukové, pracovnice studovny a čítárny, která 

je od roku 2016 certifikovanou trenérkou paměti 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. 

Kolegyně v roce 2019 prošla závěrečným řízením k získání certifikátu pro trenéry paměti III. stupně, ve 

kterém obhájila práci na téma Využití prvků kundaliní jógy v lekcích trénování paměti, a získala tak 

nejvyšší stupeň odbornosti. 

 

Celkem se v knihovně uskutečnilo 29 lekcí, z toho 3 v rámci Národního týdne trénování paměti. Lekce 

navštívilo celkem 269 účastníků. Některé kurzy byly cílené na osoby produktivního věku, kterých bylo 

mezi návštěvníky 101, jiné na seniory, kterých se zúčastnilo 168.  

 

8.3.1 Kurzy trénování paměti pro pokročilé 
Většina účastníků začátečnického kurzu z roku 2018 pokračovala v trénování paměti dále. Kurz pro 

pokročilé probíhal od ledna do března.  

 

8.3.2 Kurzy trénování paměti pro začátečníky 
V září 2019 byl spuštěn pátý kurz Trénování paměti pro začátečníky. Určen byl primárně seniorům, ale 

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

rozlišujeme druhy paměti, ale nejvíce jsme se 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 11. – 17. března 2019 

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 pro veřejnost – přednáška Trénování paměti – jak a proč? 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 a začaly v říjnu předchozího roku. V roce 2019 tak dobíhal tento cyklus, který skončil 

v dubnu. Ve druhé půlce roku ho nahradil úplně nový kurz. Lekce v roce 2019: Zájmy a záliby (17. 1.), 

Praha (21. 2.), Česká republika (14. 3.), Velikonoce (25. 4.). 

 

8.3.5 Letní intenzivní kurz trénování paměti 
V létě se uskutečnil již druhý 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 proběhl ve dnech 

20. – 25. srpna 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

33 Nejsme jen knihy 

9 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO VEŘEJNOST – POBOČKA 

SÍDLIŠTĚ 
 

Vzhledem k rozvíjející se kulturní a vzdělávací činnosti pobočky na Sídlišti jí věnujeme samostatnou 

kapitolu. Roste zde nejen počet čtenářů všech věkových skupin, ale i počet a pestrost konaných akcí, 

z nichž ty nejvýznamnější uvádíme níže. 

 

9.1 Čtenářský klub 
Pobočku nadále pravidelně navštěvují dvě třídy ze ZŠ v ulici Karla Čapka. 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 SWAP 
Od dubna jsme na pobočce zahájili činnost stálého SWAPu, iniciativy, která si vzala za cíl pokusit se 

omezit plýtvání zdroji – oblečením, hračkami a vším, co jeden člověk už nevyužije, ale jinému ještě 

může dobře posloužit. Protože je nám tato myšlenka blízká, instalovali jsme v knihovně společně 

s propagátorkami SWAPu v Berouně – Jitkou Heroutovou a Ladislavou Heiesovou (Textilmanie) – stojan 

na oblečení, kde jsou volně k dispozici hezké kousky, které si může každý dle potřeby vzít nebo naopak 

pověsit, co již nevyužije a ještě někomu udělá radost. 

 

9.3 Semínkovna 
Projekt Semínkovna běží na pobočce už od roku 2016. Jedná se o velmi kvitovanou a hojně využívanou 

občanskou iniciativu sdílení vlastních vypěstovaných semínek místních rostlin – okrasných, užitkových 

a bylinek. 

 

9.4 Výstavy 
Celý rok na pobočce pokračujeme s pravidelnými měsíčními tvořivými výstavami, které jsou hojně 

navštěvované, mohou inspirovat a v neposlední řadě napomáhají propagovat zajímavé projekty 

šikovných lidí z Berouna a okolí. 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

34 Nejsme jen knihy 

9.5 Naše planeta, dáš domov (16. 4.) 
Dopoledne pro děti uspořádal spolek Domeček Hořovice na zámku v Králově Dvoře spolu s mnoha 

dalšími organizacemi. Akce se zúčastnila i naše knihovna. Protože její prezentace probíhala v rámci 

stanoviště Českého svazu včelařů, připravila naše kolegyně Lucie Anýžová z pobočky Sídliště soubor 

knih se včelařskou tematikou. Na místě poskytla dětem i dospělým radu a pomoc s orientací v knihách. 

Vzhledem k příznivému počasí tuto akci, která se konala při příležitosti blížícího se Dne Země, navštívilo 

na 600 školáků a předškoláků. Dokonce vznikla i televizní minireportáž, kterou je možné zhlédnout 

v pořadu Zprávičky (17. 4. 2019). 
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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 2019 berounská knihovna kladně vyřídila 84 požadavků od svých čtenářů. Naopak 

jiným knihovnám bylo půjčeno 185 knih. Poštovní náklady na danou službu jsou mezi knihovnami 

vzájemně zpoplatněny. Tato služba je zpoplatněna i čtenářům. 

 

10.2 Výpůjční služba pro místní knihovny 
Městská knihovna Beroun jako bývalá okresní knihovna pověřená regionálními funkcemi i nadále 

spolupracuje s některými obecními knihovnami, které o tuto formu výpomoci projevily zájem. 

Knihovny si po uhrazení poplatku mohou půjčovat až 200 titulů na dobu jednoho roku z fondu 

berounské knihovny. V roce 2019 jsme tuto službu poskytovali knihovnám v obcích Bubovice, 

Koněprusy, Svatá, Újezd a Vráž. 

 

10.3 Odborná pomoc místním knihovnám 
V první polovině roku 2019 jsme byli osloveni knihovnicí Markétou Musilovou ze Suchomast 

o odbornou pomoc s obnovením knihovny. Knihovnice si postupně vybrala velké množství knih 

z vyřazeného fondu berounské knihovny, které, byť i v dobrém fyzickém stavu, byly vyřazeny z důvodu 

duplicity. Tyto knihy se pak staly základem pro fond opravené suchomastské knihovny. Pracovnice 

berounské knihovny byly za svoji pomoc pozvány i na slavnostní otevření, které se konalo 18. června.  

V následujících měsících jsme byli osloveni s podobnou prosbou i knihovnicemi z Litně paní Elise 

Větrovsky a Hanou Jůzlovou. Vedle metodické pomoci ve všech oblastech provozu knihovny jsme též 

i zde obohatili místní fond našimi vyřazenými knihami. Důkazem, že zrekonstruované knihovny mají 

v obci velkou vážnost, dokazuje fakt, že i v tomto případě se konalo slavnostní otevření se zajímavým 

programem za přítomnosti zástupců berounské knihovny 27. září. 

 

10.4 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 ředitelka knihovny Michaela Škeříková. Ta zároveň zastupuje knihovnu 

ve Skupině pro komunitní aktivity a skupině Udržitelnost v knihovnách, které taktéž fungují v rámci 

SKIP. 
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11 SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 
 

11.1 Město Beroun – 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. 

V rámci 21. ročníku Dne poezie jsme pod záštitou MAP II zorganizovali recitační přehlídku dětí 

z místních i nedalekých mateřských škol (viz kap. 6.1.9). 

 

11.2 Domov seniorů TGM 
Berounské knihovnice navštěvují klienty Domova seniorů TGM v Berouně od roku 2015 a připravují pro 

ně povídání nad knihami na různá témata. Letos chodila seniory navštěvovat Ludmila Švecová a Lucie 

Kučerová. V letošním roce se uskutečnilo 7 setkání. Věnovali jsme se zajímavým mužům v historii (na 

přání klientů) a zajímavým ženám z českého malířství. Z jednotlivých besed jmenujme: Aljaška 

a J. London (17. 1.), Bedřich Smetana (21. 3.), Apríl (25. 4.), Vojta Náprstek (26. 9.), Amálie Mánesová 

(17. 10.), Toyen (Marie Čermínová) (14. 11.), Zdeňka Braunerová (12. 12.). Besedy jsou koncipovány 

částečně jako pořad vzdělávací, do kterého vstupujeme ukázkami z díla či z životopisných a obrazových 

publikací. Mimo to je pro tato setkávání důležité, že probíhají v uvolněné a příjemné atmosféře, která 

klienty povzbuzuje k diskuzi a přemýšlení nad probíraným tématem. 

 

 

11.3 Lomikámen, z.ú. 
 

Jiná káva pod širým nebem (7. 6.) 

Před kavárnou Jiná káva se již posedmé uskutečnil festival plný nejen hudby, ale i divadla a dobrého 

jídla. A letos nechyběly ani knihy. Na stanovišti naší knihovny probíhala jejich výměna a prodej. Výtěžek 

z prodeje byl následně věnován organizátorům. S Ondřejem Vackem ze ZUŠ Václava Talicha Beroun 

jsme otevřeli knihařskou dílnu, kde si návštěvníci mohli vyrobit originální zápisníky a sešity. Lektorka 

Marie Ptáčková pak dětem ukázala, jak si vyrobit perfektní záložku do knihy. 
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J. H. Krchovský a Krch-off band (19. 11.) 

Ve spolupráci s Jinou kávou jsme též uspořádali koncert kapely Krch-off band. Básníka a hudebníka 

J. H. Krchovského s kapelou jsme v Berouně přivítali v listopadu. Akce se uskutečnila v prostorách Jiné 

kávy, jelikož ta je pro hudební produkci lépe zařízená. Pohodový večer s Krchovského depresivními, 

místy i optimistickými texty a přidanou dávkou humoru s námi strávila plná kavárna. 

 

11.4 Charita Beroun 
Pokračovali jsme v užší spolupráci s Charitou Beroun, jmenovitě se společností Dementia I.O.V., z.ú., 

při pořádání Charitativního bazaru knih. Ten jsme tentokrát uspořádali netradičně. Konal se po celý 

březen ve vestibulu knihovny a vybralo se při něm 3.234,- Kč. 

 

11.5 Českobratrská církev evangelická 
Kurzy Alfa 

V říjnu byla spuštěna série besed organizovaná Českobratrskou církví evangelickou v Berouně. Kurz 

Alfa si kladl za cíl stručně představit současné křesťanství. V osmi přednáškách a rozhovorech 

s představiteli církví v Berouně se účastníci zamýšleli nad pojmy jako je víra, naděje, láska či moudrost.   

    

11.6  Klub přátel výtvarného umění 
V dubnu u nás našel zázemí Klub přátel výtvarného umění Beroun. Jeho přednášky pro veřejnost se 

pak u nás konaly pravidelně jednou i vícekrát za měsíc a byly vždy hojně navštěvované. 
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11.7 Církev bratrská Beroun 
Ve spolupráci s Církví bratrskou v Berouně jsme uspořádali cyklus přednášek zaměřený na Bibli. 

V období od ledna až do dubna se uskutečnily čtyři přednášky. Řečníky byli Jiří Hedánek, Pavel Hošek, 

Pavel Chráska a Petr Grulich. 

 

11.8 Muzeum Českého krasu 
Nepilovská dopoledne (26. 2 – 1. 3.) 

Ve spolupráci s Muzeem Českého krasu proběhla vzpomínkové akce zaměřená na významného 

regionálního autora knih pro děti Františka Nepila. Akce se setkala ze strany škol s velkým zájmem. 

Program pro MŠ a ZŠ vedly knihovnice Jitka Šímová a Lucie Anýžová. Jejich besedy se konaly 

v dopoledních hodinách v prostorách muzea a navštívilo je celkem 181 dětí. 

 

Nepilovský podvečer (27. 2.)   

Ve spolupráci s Muzeem Českého krasu proběhlo vzpomínkové povídání o významném regionálním 

autorovi Františku Nepilovi. Program byl rozdělen na dvě části – Nepil jako spisovatel, Nepil jako člověk 

a otec. Nepila jako spisovatele představila knihovnice Iva Stluková. Povídání bylo proloženo čtením 

z jeho díla v podání Lenky Kuhar Daňhelové. Poté následovala beseda se spisovatelovou dcerou 

Helenou Mevaldovou. Akce se uskutečnila v prostorách Muzea Českého krasu. Potěšující byl velký 

zájem veřejnosti. 
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11.9 Textilmanie 
SWAP – výměna věcí (19. 6., 28. – 29. 8., 9. 11.)         

SWAP je ekologická iniciativa, která si klade za cíl šetřit životní prostředí tím, že nepotřebné věci 

pošleme dál. Cokoliv tak může najít druhý domov a ještě dále sloužit. Takovou výměnu věcí jsme 

uspořádali v knihovně ve spolupráci s Textilmanií (Jitkou Heroutovou a Ladislavou Heiesovou) hned 

několikrát, vždy za velkého zájmu veřejnosti. 

 

11.10 Přijímačky-beroun.cz 
Přijímačky nanečisto (7. 12.) 

Spolupodíleli jsme se na zajištění přijímaček nanečisto pro žáky 5. tříd. Díky laskavému zapůjčení sálu 

Klubu důchodců bylo 45 žákům umožněno vyzkoušet si přijímací testy s českého jazyka a matematiky, 

které pro ně připravila společnost prijimacky-beroun.cz v čele s Ing. Radkem Januškem, MBA a které 

věrně odrážely státní testy. Jedinečnost akce spočívala vedle zvýhodněné ceny též v tom, že se řešení 

úloh mohli zúčastnit též rodiče žáků, kteří se s nimi na přijímací zkoušky intenzivně připravují. Velice 

tímto děkujeme Ing. Radku Januškovi nejen za skvělou organizaci celé akce, ale též za štědrý sponzorský 

dar. Celý výtěžek z akce se totiž rozhodl věnovat naší knihovně. 

 

11.11 Seznam spolupracujících institucí v roce 2019 
 Církev bratrská Beroun (pořádání přednášek) 

 Českobratrská církev evangelická (pořádání přednášek) 

 Český svaz včelařů Beroun (pořádání přednášek) 

 Domov seniorů TGM Beroun (besedy pro klienty) 

 Charita Beroun (charitativní bazary) 

 Klub přátel výtvarného umění Beroun (pořádání přednášek) 

 Lomikámen (Jiná káva pod širým nebem, koncert Krch-off band) 

 Město Beroun (MAP II, Od sv. Ludmily k dnešku) 

 Městské kino Beroun (propagace) 

 Městské kulturní centrum (Promenáda Bohéma, Velikonoce, propagace) 

 Mgr. Marie Holečková (pořádání přednášek) 

 Muzeum Českého krasu (František Nepil) 

 Prijimacky-beroun.cz (přijímačky nanečisto) 

 Stranou, z.s. (festival Stranou – Básníci naživo) 

 Textilmanie (SWAP) 

 ZUŠ V. Talicha (Jiná káva pod širým nebem) 
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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.  

 

Vzhledem k očekávané rekonstrukci a přechodu na nový knihovní systém jsme též navštívili několik 

knihoven, v prvním případě zejména pro inspiraci, ve druhém zejména pro ukázky dobré praxe 

a poradenství. 

 

Přehled absolvovaných vzdělávacích akcí: 

 S knížkou do života                                                         

 Budoucnost knihovnické profese            

 Do černého 2019                     

 Valná hromada SKIP 02                         

 Autorské právo v praxi kultury                 

 Kultura jako základ demokratické společnosti     

 Psychomotorické hry                     

 Jak si hrát                     

 Sebeobrana pro knihovníky                 

 Storytelling                         

 Křest knihy K. Smolíkové – V knihovně je kocour + workshop    

 Současná italská literatura                 

 Knihovní systém Koha                     

 Pracovní právo                     

 Role knihoven v průmyslu 4.0                 

 Tvoříme koncepci knihovny                 

 Katalogizace MARC21/RDA                   

 To nejlepší od trenérů paměti             

 Současná severská literatura                 

 Výroční seminář Souborného katalogu ČR       

 

Přehled absolvovaných exkurzí a návštěv knihoven: 

 MK Praha – náslech besedy 

 MK Dobříš a vybrané pobočky MK Praha     

 MK Písek                             

 MK Ústí n. Orlicí a Moravská Třebová            

 MK Litvínov                             
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13 PUBLIC RELATIONS 
 

13.1 Propagace 
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. 

V roce 2019 jsme nově začali využívat možnost propagace v Městském kině Beroun, kde jsou před 

promítáním zveřejňovány pozvánky na vybrané akce knihovny. Nově byla též navázána spolupráce 

s portálem Berounsko žije. 

Nadále trvá spolupráce s Českým rozhlasem Region, který každý měsíc informuje posluchače 

o zajímavých akcích v berounské knihovně. 

Pokračujeme též ve vydávání 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 třeba 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 2019 vyšlo 

12 čísel. Od září získal časopis novou grafickou úpravu a rozšířil se jeho obsah o několik nových rubrik. 

Pravidelně přinášíme rozhovory s přednášejícími, vystavovateli či zajímavými osobnostmi Berouna. 

Vlastní rubriku jsme vytvořili i pro naši pobočku nebo třeba pro propagaci zajímavých kulturních akcí 

pořádaných v Berouně.    

V tabulce vpravo je přehled mediálních výstupů 

týkajících se knihovny. Vyšší zájem v prvním 

kvartálu odráží zájem médií o plánovanou 

rekonstrukci knihovny, ze které však posléze 

sešlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY 2019 

Měsíc Články Pozvánky/ohlédnutí Celkem 

Leden 6 6 12 

Únor 6 4 10 

Březen 3 16 19 

Duben 3 5 8 

Květen 4 3 7 

Červen 2 8 10 

Léto 6 7 13 

Září 1 8 9 

Říjen 0 4 4 

Listopad 2 8 10 

Prosinec 2 6 8 

CELKEM 35 75 110 
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13.2 Anketa Knihovna mých snů 
Během února se uskutečnila anketa, kterou jsme oslovili širokou veřejnost s dotazy, jak jsou spokojeni 

se současným fungováním knihovny, stejně tak, jakou knihovnu by si přáli, případně co by v nové 

knihovně očekávali. K anketě jsme tedy přistoupili nejen z důvodu snahy zlepšit naše stávající služby, 

ale i z důvodů plánované rekonstrukce. 

Anketa byla rozdělena na sekci pro děti a pro dospělé čtenáře. Kromě konkrétních otázek jsme nechali 

i volný prostor pro návrhy a nápady našich čtenářů. V dětské sekci se děti vyjádřily v tom smyslu, že by 

uvítaly více místa na hraní či větší výběr hraček. Někteří tazatelé vyslovili přání o otevření klubu hráčů, 

tvořivých kroužků nebo delší otevírací dobu o sobotách. Dospělí čtenáři by ocenili více míst na sezení 

a odpočinek či možnost občerstvení. Z kulturního vyžití by naši čtenáři měli v knihovně rádi filmový či 

čtenářský klub. 

Od doby ankety se nám povedlo mnohá přání splnit. Wi-fi připojení je již v celé knihovně, od nového 

roku u nás pravidelně probíhá klub hráčů, v oddělení pro děti je k dispozici více prostoru, v současnosti 

zahajumeme první setkání čtenářského klubu. I další návrhy čtenářů bereme v potaz a i nadále se 

vynasnažíme 

o jejich postupnou realizaci. 

 

13.3 Soutěž o nové logo knihovny 
Dne 28. 3. 2019 vypsala naše knihovna veřejnou soutěž o nové logo a logotyp. Parametry soutěže byly 

stanoveny tak, aby se mohla zapojit jak široká, tak odborná veřejnost a profesionální grafici. Byla 

ustanovena porota, která z celkových 52 návrhů vybrala 10 nejlepších. Oněch deset návrhů postoupilo 

do tzv. finále, do kterého se zapojili všichni zaměstnanci knihovny. Ti se sešli 15. 5., kdy po intenzivní 

a náročné debatě došli k závěru, že soutěž nemá žádného vítěze.  
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14 PŘÍLOHY 
 

Příloha 1 – Přehled uskutečněných akcí pro veřejnost 
 
Leden 

Bible za zenitem (přednáška) 

Koloběžkou po Asii (přednáška) 

 

Únor 

Kudy putoval praotec Čech (přednáška) 

O smyslu a původu života. Už zase? (přednáška) 

Bachovy květové esence v péči o děti (přednáška) 

Nepilovský podvečer v Muzeu Českého krasu (přednáška) 

 

Březen 

Berounská akademie ve fotografii (vernisáž) 

Hrady a hrádky Přemyslovského královského hvozd (přednáška) 

13. komnata otevřena (půjčování ve skladech) 

Co je wildschooling? (přednáška) 

(Ne)spravedlivý svět, člověk a Bůh (přednáška) 

Může být každý léčitelem? II (beseda) 

 

Duben 

Výstava Karlínské galerie Nadace pojišťovny Kooperativa nazvaná "Sto obrazů" (přednáška) 

Svoboda? Jaká svoboda? (přednáška) 

Český kubismus (přednáška) 

Ředitel a hydra (autorské čtení, beseda) 

Rozeznění (seminář) 

Hodíme se k sobě? Vztahy podle pentagramu tradiční čínské medicíny (přednáška) 

 

Květen 

Duchovní proudy východu (přednáška) 

František Kupka, průkopník abstrakce (přednáška) 

Homeopatie v péči o děti (přednáška) 

 

Červen 

Raději zešílet v divočině (beseda, autorské čtení) 

Jiná káva pod širým nebem (stánek knihovny) 

13. komnata otevřena podruhé (půjčování ve skladech) 

Promenáda Bohéma (stánek knihovny) 

SWAP (výměna věcí) 

 

Léto 

Wagnerovo náměstí očima architektů (vernisáž) 

SWAP – Zpátky do školy (výměna věcí) 

Co se nenosí (promítání) 
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Září 

Jak se efektivně připravit k přijímacím zkouškám na SŠ (seminář) 

Od svaté Ludmily k dnešku II (komponovaný večer) 

Uměleckoprůmyslové muzeum po generální opravě (přednáška) 

Mediální gramotnost a dezinformace (přednáška) 

 

Říjen 

Zpátky ke kořenům aneb Jak začít s rodokmenem (přednáška) 

Kurz Alfa – téma „víra” (beseda) 

Role současného umění ve veřejném prostoru (přednáška) 

Toskánsko na kole – 1. díl (přednáška) 

Kurz Alfa – téma “naděje” (beseda) 

Toskánsko na kole – 2. díl (přednáška) 

 

Listopad 

Kurz Alfa – téma „láska” (beseda) 

SWAP aneb Zažijte knihovnu jinak (výměna věcí) 

Objevy evropských pyramid (přednáška) 

Národní galerie a její ředitel Jiří Kotalík (přednáška) 

Kurz Alfa – téma „moudrost” (beseda) 

J. H. Krchovský a Krch-off band (koncert) 

Dny otevřených dveří s Klubem přátel výtvarného umění (přednáška) 

 

Prosinec 

Kurz Alfa – téma „spravedlnost” (beseda) 

Předvánoční charitativní bazar knih 

Léčivá síla hudby a zpěvu (přednáška) 

Přijímací zkoušky nanečisto (seminář) 

Slavíček – otec a syn (přednáška) 

Kurz Alfa – téma „mírnost” (beseda) 

Adventní koncert (koncert) 
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Příloha 2 – Uskutečněné výstavy 
 
Únor 
Babi, dědo, vyprávějte (RC Slunečnice) 
Kabelky (nejen) z papíru (Marie Kvapilová) 
 
Březen 
Berounská akademie ve fotografii Vojty, Marušky a Jirky (Vojtěch Karpíšek, Marie Holečková, Jiří Pavlis) 
Oživlé kamínky (Petra Braunová) 
Knihovna od března do března 
 
Duben 
Artefakt (Jan Picka) 
Zamotaná krása (Věra Havelková) 
 
Květen 
Antonín Nádvorník (Fotoklub Beroun) 
UPCY fashion (Jitka Heroutová, Ladislava Heiesová) 
Má vlast cestami proměn (Asociace Entente Florale CZ) 
 
Červen 
Než z igelitu sáček, vem do ruky háček (Irena Baxová) 
 
Léto 
Wagnerovo náměstí očima architektů (Město Beroun) 
 
Září 
Praktická škola dvouletá – Škola pro život 
Techniky našich babiček (Zdeňka Slavíková, Miluše Lahovská) 
 
Říjen 
Chanmaille (Alena Zajícová) 
 
Listopad 
Esoterické obrazy a mandaly (Jana Janouchová) 
Indiánské náramky 
17. listopad v českých dějinách 20. století 
 
Prosinec 
Až se zima zeptá (Zuzana Huzyčová) 
Má vlast cestami proměn (Asociace Entente Florale CZ) 
100 let prvního knihovního zákona 
Jiné dimenze (Dana Pešová) 
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Příloha 3 – Statistika uskutečněných akcí 
 

 KULTURNÍ AKCE VZDĚLÁVACÍ AKCE CELKEM 

 AKCE NÁVŠTĚVNÍCI AKCE NÁVŠTĚVNÍCI AKCE NÁVŠTĚVNÍCI 

KNIHOVNA 49 1785 3 124 52 1909 

VÝSTAVY 20 4000 4 800 24 4800 

STŘEDNÍ ŠKOLY 1 25 8 318 9 343 

AKCE PRO DĚTI 9 219 84 1682 93 1901 

POBOČKA 3 68 58 928 61 996 

BEROUNSKÁ 
AKADEMIE   10 475 10 475 

VIRTUÁLNÍ 
UNIVERZITA 3. VĚKU   12 153 12 153 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI   28 246 28 246 

DOMOV TGM 7 124   7 124 

CELKEM 89 6221 207 4726 296 10947 
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Roční výkaz o knihovně 
za rok 2019 

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2019. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny 

požadované údaje. Děkujeme za spolupráci. 

 

I. KNIHOVNÍ FOND 

 Č. ř. Celkem 

a 1 2 

Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku  0101 111 316 

Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sledovaného roku 2  
(součet ř. 0103 až 0113) 

0102 102 945 

v
 t

o
m

 

naučná literatura 0103 40 624 

krásná literatura 0104 61 781 

rukopisy 0105 0 

mikrografické dokumenty 0106 0 

kartografické dokumenty 0107 0 

tištěné hudebniny 0108 0 

zvukové 0109 438 

zvukově obrazové 0110 6 

obrazové 0111 0 

elektronické dokumenty 0112 15 

jiné 0113 81 

Počet exemplářů titulů docházejících periodik 0114 57 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru 0115 64 473 

Přírůstky 3 0116 4 602 

Úbytky 4 0117 12 973 

Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační  
změně 5 

0118 0 

Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační  
změně 6 

0119 0 

Kontrolní součet (ř. 0101 až 0119) 0139 398 204 

 

II. UŽIVATELÉ 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období  0201 3 133 

z toho registrovaní uživatelé do 15 let 0202 953 

Návštěvníci celkem (ř. 0204 + ř. 0210) 0203 87 065 

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 0204 50 384 

v
 t

o
m

 

návštěvníci půjčoven a studoven 0205 40 418 

návštěvníci využívající internet v knihovně 0206 545 

návštěvníci kulturních akcí 0207 5 713 

návštěvníci vzdělávacích akcí 0208 3 128 

návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním 
pořadatelem 

0209 580 

Návštěvníci on-line služeb  
(virtuální návštěvy z ř. 0505 + 0507 + 0511) 

0210 36 681 

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0210) 0239 208 422 

                                                                                                     
1 Obsluhovaná populace = počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, tj. počet obyvatel samostatné obecní resp. městské 

části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena k 31. 12.  
(http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx /). 

2 V knihovních jednotkách. 
3 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem. 
4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem. 
5 Nezapočítává se do přírůstků ř. 0116. 
6 Nezapočítává se do úbytků ř. 0117. 
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Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb. * 11 
Organizační složka kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. * 12 
Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb. * 13 
Organizační složka hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb. * 14 
Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb. * 21 
Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. * 22 
Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb. * 23 
Příspěvková organizace hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb. * 24 
Jiná (uvést jmenovitě) 90 

 

III. VÝPŮJČKY 

 Č. ř. Celkem 

a 1 2 

Výpůjčky celkem  
(součet ř. 0302 až 0315) 

0301 114 252 

v
 t

o
m

 

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy) 0302 18 092 

krásná literatura dospělým uživatelům (knihy) 0303 66 333 

naučná literatura dětem (knihy) 0304 4 354 

krásná literatura dětem (knihy) 0305 19 103 

výpůjčky periodik 0306 4 472 

rukopisy 0307 0 

mikrografické dokumenty 0308 0 

kartografické dokumenty 0309 0 

tištěné hudebniny 0310 0 

zvukové 0311 1 463 

zvukově obrazové 0312 4 

obrazové 0313 0 

elektronické dokumenty 0314 13 

jiné 0315 418 

Prezenční výpůjčky evidované (z ř. 0301) 7 0316 782 

Prolongace (z ř. 0301) 7 0317 29 306 

Kontrolní součet (ř. 0301 až 0317) 0339 258 592 

 

IV. DALŠÍ ÚDAJE 

 Č. ř. Celkem 

a 1 2 

M
e

z
ik

n
ih

o
v
n

í 
v
ý
p
ů

jč
n
í 

s
lu

ž
b

a
 v

 r
á
m

c
i 
s
tá

tu
 

o
b

d
rž

e
n

é
 

p
o

ž
a

d
a

v
k
y
 

 z
 j
in

ý
c
h

 

k
n

ih
o

v
e

n
 

počet požadavků  0401 185 

počet kladně vyřízených 
požadavků  

0402 185 

z
a

s
la

n
é

 

p
o

ž
a

d
a

v
k
y
 

jin
ý
m

 

k
n

ih
o

v
n

á
m

 

počet požadavků  0403 197 

počet kladně vyřízených 
požadavků  

0404 84 

M
e

z
in

á
ro

d
n

í 

m
e

z
ik

n
ih

o
v
n

í 
v
ý
p
ů

jč
n
í 

s
lu

ž
b

a
  

p
o

ž
a

d
a

v
k
y
 

z
 j
in

ý
c
h

 

z
e

m
í počet požadavků  0405 0 

počet kladně vyřízených 
požadavků  

0406 0 

p
o

ž
a

d
a

v
k
y
 

d
o

 j
in

ý
c
h

 

z
e

m
í počet požadavků  0407 0 

počet kladně vyřízených 
požadavků  

0408 0 

V
ý
m

ě
n

n
é

 f
o

n
d

y
 

půjčené jiným 
knihovnám 

počet souborů 0409 0 

počet svazků 0410 0 

půjčené od jiných 
knihoven 

počet souborů 0411 0 

počet svazků 0412 0 

Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky 
a v rámci RF 

0413 0 

Vzdělávání knihovníků (pro knihovníky a v rámci RF)  0414 0 

Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy, aj.) 0415 64 

Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, aj.) 0416 207 

z toho v oblasti ICT (inform. a komunikačních 
technologií) 

0417 0 

Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem 0418 18 

 

                                                                                                     
7 Vyplňují všechny knihovny. 

Ministerstvo kultury, POB 119 
120 21 PRAHA 2 

Vyplněný výkaz doručte do 7. 2. 2020 

Kult (MK) 12-01 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury 
ČV 87/19 ze dne  17. 10. 2018 

Název zpravodajské jednotky  Městská knihovna Beroun 

IČO   00065285      Evid. č. 
knihovny 

3696/2003 

Adresa 
U Kasáren 813, 266 01 Beroun 

Telefon 311 621 947 

Kraj Středočeský 

www stránky ZJ www.knihovnaberoun.cz 

E-mail reditelka@knihovnaberoun.cz 

Zřizovatel (vyplní se slovně) Město Beroun 

Velikost obsluhované populace 1 18 534 

Bezbariérový přístup (označte X) Ano  Ne  

* ve znění pozdějších předpisů 

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem
 

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 5 - Roční výkaz o knihovně

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem

OEM
Text napsaný psacím strojem



Dokončení oddíl IV Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Počet titulů vydaných neperiodických publikací  
dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

0419 0 

Náklad (počet výtisků v ks) 0420 0 

Počet titulů vydaného periodického tisku 
dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

0421 0 

Náklad (počet výtisků v ks) 0422 0 

Počet titulů vydaných audiovizuálních děl dle 
zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

0423 0 

Náklad (počet v ks) 0424 0 

Počet titulů vydaných elektronických dokumentů včetně 
internetu 

0425 0 

Plocha knihovny pro uživatele v m2 0426 400 

Počet studijních míst k 31. 12. 0427 44 

Počet počítačů pro uživatele k 31. 12. 0428 7 

 z toho napojených na internet 0429 7 

Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele 0430  ANO  NE 
Poskytujete uživatelům kopírovací služby 0431  ANO  NE 
Počet hodin pro veřejnost týdně 8 0432 38,5 

Kontrolní součet (ř. 0401 až 0428) 0439 1 391 

V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY 

 Č. ř. Celkem 

a 1 
2 

ANO NE 

Webová stránka knihovny 0501   

Elektronický katalog knihovny na internetu 0502   
Počet návštěv webové stránky knihovny za sledované 
období 

0503 44 915 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 0504 2 414 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo 
knihovnu 

0505 31 299 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu 
z prostoru knihovny 

0506 326 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu 
z prostoru mimo knihovnu  

0507 5 382 

Počet vlastních specializovaných databází  0508 2 

Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů  0509 1 

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů 
a databází celkem z prostoru knihovny  

0510 3 

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů 
a databází celkem z prostoru mimo knihovnu  

0511 0 

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů  0512 0 

Počet e-výpůjček e-dokumentů  0513 191 

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů)  0514 3 765 

Kontrolní součet (ř. 0503 až 0514) 0539 88 298 

VI. ZAMĚSTNANCI 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 9 0601 10,25 

v
 t

o
m

 

o
d

b
o

rn
í 

VŠ knihovnického směru 0602 3,5 

VOŠ knihovnického směru 0603 0 

VŠ ostatní 0604 1,25 

VOŠ ostatní 0605 0 

SŠ knihovnického směru 0606 4 

SŠ ostatní 0607 1,5 

ostatní 0608 0 

Počet 

dobrovolných pracovníků 0609 0 

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky 
ročně 

0610 0 

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0610) 0639 20,5 

                                                                                                     
8  Vyplňují všechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou 

týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají se provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje. 
9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. ZKNP vyplňují pouze řádek 

0601 a pouze mají-li uzavřenu řádnou pracovní smlouvu. 

VII. PŘÍJMY, RESP. VÝNOSY 

 Č. ř. Celkem v Kč 

a 1 2 

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží  0701 529 864 

 z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti 0702 529 864 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu 0703 75 000 

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje 0704 0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0705 6 339 000 

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů 0706 0 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0707 0 

 z toho z fondů EU 0708 0 

Dary a sponzorské příspěvky 0709 14 504 

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 0710 159 319 

Příjmy (výnosy) celkem  
(součet ř. 0701 + ř. 0703 až 0707 + ř. 0709 + ř. 0710) 

0711 7 117 687 

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0712 0 

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0713 0 

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 0714 0 

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů 0715 0 

Dotace a granty na investice ze zahraničí 0716 0 

 z toho z fondů EU 0717 0 

Dotace a granty na investice celkem 
(součet ř. 0712 až 0716) 

0718 0 

Kontrolní součet (ř. 0701 až 0718) 0739 14 765 238 

VIII. VÝDAJE, RESP. NÁKLADY 

 Č. ř. Celkem v Kč 
a 1 2 

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0801 2 166 695 

 z toho nájmy 0802 180 000 

Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807) 0803 4 678 444 

v
 t

o
m

 

mzdy (resp. platy) 0804 3 275 355 

ostatní osobní náklady 0805 181 745 

náklady na zdravotní a sociální pojištění 0806 1 105 828 

zákonné sociální náklady 0807 115 516 

Náklady na pořízení knihovního fondu celkem 
(z ř. 0801 včetně periodik a pořízení licencí na 
elektronické zdroje) 10 

0808 660 949 

z
 t

o
h

o
 

nákup a předplatné periodik 10 0809 42 524 

nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje 10 0810 0 

Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0811 22 

Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0812 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0813 5 220 

Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0814 19 297 

Výdaje (náklady) celkem  
(součet ř. 0801 + ř. 0803 + ř. 0811 až 0814) 

0815 6 869 678 

 z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815) 0816 6 869 678 

Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) 
celkem 

0817 0 

v
 t

o
m

 

hmotný majetek 11 0818 0 

nehmotný majetek 12 0819 0 

Kontrolní součet (ř. 0801 až 0819) 0839 26 170 951 

 
                                                                                                     
10 Ř. 0808, ř. 0809 a dle skutečnosti i ř. 0810 vyplňují všechny knihovny i ZKNP. 
11 Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§ 26 ZDP). 
12 Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§ 32a ZDP). 

IX. SÍŤ KNIHOVEN K 31. 12. 2019 

 Č. ř. 
Národní  

knihovna ČR 

Moravská  
zemská  

knihovna v Brně 

Krajské  
knihovny 

Základní knihovny 
pověřené výkonem 

regionálních funkcí 13 

Ostatní  
základní knihovny  
s profesionálními 

pracovníky 

Základní knihovny 
s neprofesionálními 

pracovníky 

Ostatní knihovny 
evidované dle 

knihovního zákona  
č. 257/2001 Sb. 

Knihovny  
celkem 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 

Počet knihoven celkem 0901         

Počet poboček 0902 x        

z ř. 0902 pojízdných 0903 x        

Kontrolní součet  
(ř. 0901 až 0903) 

0939         
 

                                                                                                     
13 Základní knihovny pověřené krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávají statistická zjišťování. 

Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno. 

Odesláno dne: 
 
7. 2. 2020 

Razítko: Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis: 
 
Bc. Michaela Škeříková 

Telefon: 725 515 056 

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího  
zpravodajské jednotky: e – mail: reditelka@knihovnaberoun.cz 

 




