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ZÁKLADNÍ POJMY 
 

absenční výpůjčka - výpůjčka knihovní jednotky 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 knihovní jednotky (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 

uživatel - registrovaný či neregistrovaný návštěvník 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. Její činnost je 

definována knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (dále jen “knihovní zákon”). 

Stejně jako ostatní instituce byla i knihovna v roce 2020 v mnoha ohledech postižena opatřeními 

souvisejícími s pandemií koronaviru Covid-19. Několik týdnů trvající uzavírky či omezený provoz 

(příjem/výdej předem objednaných knih), redukce poskytovaných služeb, minimální kontakt s uživateli 

či nařízení týkající se kulturně-vzdělávací činnosti nevyhnutelně vedly ke snížení počtu uživatelů, 

výpůjček (s výjimkou výpůjček e-knih), počtu konaných akcí a jejich návštěvníků. 

Některé služby jsme převedli do virtuálního prostředí (např. Berounskou akademii, Genealogický kurz, 

únikovou hru Ztracený knihovník II), nabídli jsme i služby nové (např. videonávody, registraci online, 

VIB - Velikáni Berounska, Paměťohraní), leč nic nenahradí osobní kontakt, ať už se týká výběru knih, 

besed pro žáky a studenty nebo setkání s přednášejícím či s autorem. 

Přesto zůstáváme optimističtí. Množství a reakce čtenářů po znovuotevření během druhé poloviny 

února 2021 nám vlily sílu do žil a my pokračujeme s vědomím, že je nás zapotřebí. Beroun a jeho okolí 

se pyšní zdatnou čtenářskou základnou, která má při vhodné podpoře potenciál růst.  

Velké poděkování patří našemu zřizovateli, Městu Beroun, za celoroční podporu v této nelehké situaci. 

Nejvýznamnější události, které se v knihovně v uplynulém roce odehrály, uvádíme v chronologickém 

pořadí níže. 

 

INSTALACE PROJEKČNÍHO SYSTÉMU 

Díky dotaci Ministerstva kultury jsme zakoupili projekční systém, který byl instalován na oddělení pro 

děti, kde běžně probíhají naše kulturně-vzdělávací aktivity. Nový projektor, plátno a reproduktory 

umožňují nejen snadnou přípravu a kvalitní zážitek z případných prezentací přednášejících, 

v klidnějších časech umožní též realizovat plánovaný filmový klub. 

 

 

OMEZENÝ PROVOZ 

Z důvodu protipandemických opatření se provoz knihovny měnil takřka ze dne na den. V době uzavírek 

byla pracovní činnost zaměstnanců směřována na home office, vzdělávání, realizaci online aktivit 

a práci s fondem. 
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Pro zajímavost níže uvádíme přehled provozu knihovny během roku: 

 od 1. 1. do 12. 3. otevřeno 

 od 18. 2. do 3. 3. zavřeno na pobočce (oprava kanalizace) 

 od 13. 3. do 26. 4. zavřeno (vládní nařízení) 

 od 27. 4. do 30. 6. otevřeno s opatřeními (rozestupy, roušky, karanténa knih) 

 od 1. 7. do 12. 7. zavřeno (revize) 

 od 13. 7. do 31. 8. otevřeno omezeně (letní otevírací doba) 

 od 12. 10. do 21. 10. otevřeno omezeně (vládní nařízení) 

 od 22. 10. do 22. 11. zavřeno 

 od 23. 11 do 6. 12. výdejní okénko 

 od 7. 12. do 17. 12. otevřeno s opatřeními 

 od 18. 12. do 23. 12. výdejní okénko 

 od 24. 12. do 31. 12. zavřeno (vládní nařízení) 

 

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA 

Na základě dotazníkového šetření a provozních opatření byla upravena běžná otevírací doba knihovny. 

Hlavní budova je otevřena každý všední den vyjma úterka od 8:00 hod., přičemž 3x týdně až do 18:00 

hod. Byla prodloužena otevírací doba o sobotách. Nově je otevřena 1 sobota v měsíci na pobočce. 

Knihovna má též z provozních důvodů jeden den zcela zavřeno - probíhá práce s fondem, příprava 

kulturně-vzdělávací činnosti pro děti i veřejnost, porady apod. Celkově navýšený počet hodin pro 

veřejnost (40) je pak nově v souladu se Standardem pro dobrou knihovnu. 

 

PRÁCE S FONDEM 

Přibylo další barevné značení žánru na hřbetech beletrie pro snazší orientaci čtenářů. Vznikají 

tematické seznamy, které nám pomohou ještě lépe uspokojit požadavky našich čtenářů. 
 

Díky reorganizaci regálů v prostoru Oddělení pro dospělé se trojnásobně zvětšil prostor pro prezentaci 

novinek ve fondu. Pro účely výstavek z fondu byl vyčleněn větší prostor. 
 

Do volného výběru byla zařazena doporučená četba, poezie a divadelní hry. Naši čtenáři z řad studentů 

si tak nyní mohou vybrat požadovaný titul na jednom místě. Zařazení klasických děl do volného výběru 

jistě ocení i čtenáři, kteří se k časem prověřené kvalitě s chutí vrací. 
 

Po přesunu regionální literatury na oddělení pro dospělé máme více prostoru i pro komiks. 
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TRILOBIT - DĚTSKÁ POROTA 

Již druhým rokem byla knihovna koordinátorem práce dětské poroty TRILOBIT. Vzhledem 

k protipandemickým opatřením sledovali členové poroty nominované snímky vždy z pohodlí domova 

a následně hodnotili při online setkání. V sobotu 23. ledna 2021 pak proběhlo v KD Plzeňka slavnostní 

předání ceny Berounský medvídek. Účast byla omezena pouze na předávající a oceněné, celý program 

byl pak streamován na webových stránkách České televize. Vítězným snímkem se letos stala pohádka 

Princezna zakletá v čase režiséra Petra Kubíka. Porota pracovala ve složení: Filip Nedvěd (předseda), 

Anička Anýžová, Beáta Ekrtová, Markéta Martinů, Vítek Nedvěd, Josef Pavlis a Ben Řehák. 
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2 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
Knihovna měla v roce 2020 hospodařit s rozpočtem ve výši 7.128.000,- Kč. Na požadavek zřizovatele 
o úpravu rozpočtu byl rozpočet během roku dvakrát snížen, nejprve na částku 6.722.000,- Kč 
a následně na částku 6.616.000,- Kč. 
 

Knihovna v daném roce získala dvě dotace. První od Ministerstva kultury z programu VISK 3 na projekt 

Projekční systém v celkové výši 19.000,- Kč byla použita na nákup kvalitního promítacího vybavení -  

projektoru, plátna a reproduktorů. Cílem této akvizice je zlepšit kvalitu stávajících akcí a též rozšířit 

jejich nabídku např. o filmový klub. Druhou dotaci knihovna získala od Nadace Tipsport v celkové výši 

33.540,- Kč v programu Pomoc v covid 19 - Berounsko. Ta byla využita pro nákup techniky (notebooku, 

mikrofonu, webkamery, stativu) umožňující přesun části knihovních služeb do webového prostředí.  

Knihovna letos obdržela dva sponzorské dary ve výši 11.100,- Kč a 6.000,- Kč od společnosti prijimacky-

nanecisto.cz, zastoupenou Ing. Radkem Januškem. Z prvního daru byly zakoupeny učebnice, knihy 

a pomůcky určené pro vzdělávání dětí a mládeže, druhý byl využit k nákupu mobilní tabule 

a propagačních nástěnek. Ing. Radek Janušek, jednatel výše uvedené společnosti, navázal s knihovnou 

dlouhodobou spolupráci. 

Hospodářský výsledek skončil se ziskem 217.436,- Kč. Vy výši zisku se odrazily zejména nevyčerpané 

mzdové prostředky (DPN, personální změny) a provozní úspory, zejm. za úklidové služby. 
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3 PERSONALISTIKA 
Z důvodu zajištění efektivního chodu knihovny byla vedení města předložena žádost o navýšení limitu 

úvazků z 10,25 na 11. Zastupitelstvo města tuto žádost schválilo v rámci schválení rozpočtu města 

Beroun na rok 2020 na svém zasedání dne 18. 12. 2019 usnesením č. 89/2019. 

Rok 2020 přinesl řadu personálních změn. Na oddělení pro děti a posléze studovnu byl přijat Petr 

Matula. Dvě kolegyně odešly do důchodu - ke konci června bývalá ředitelka knihovny Mgr. Hana 

Ludvíková a ke konci října Eva Rozkotová, dřívější vedoucí výpůjčních služeb a pracovnice oddělení pro 

dospělé. Na její místo nastoupila v listopadu Mgr. Tereza Micková. V září došlo ke změně organizační 

struktury - 0,5 úvazku bylo přesunuto z oddělení pro dospělé na oddělení pro děti z důvodu vyšší 

vytíženosti daného oddělení. V souvislosti s tím byl rozvázán pracovní poměr s Alenou Zajícovou. Na 

oddělení pro děti byla posléze přijata Mgr. Pavlína Kořínková. Posilou týmu se též stala PhDr. Klára 

Beránková, která při rodičovské dovolené pracuje na zkrácený úvazek formou dohody o pracovní 

činnosti. 

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

zajištěním kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. V roce 2020 odpracoval 182 brigádnických 

hodin. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se stal nedílnou součástí našeho kolektivu. 

V prosinci u nás absolvovala týdenní (původně dvoutýdenní) praxi studentka 2. ročníku Střední školy 

knižní kultury, o.p.s. 

 

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) 

6,5 6,5 

Technicko-hospodářský úsek 0,5 0,5 

CELKEM  11 11 
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4 AKVIZICE, ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA FONDU 
 

Přehled činností: 

 výběr a objednávání knižních titulů, audioknih a 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 2020: 

 Vzhledem ke vzniku Klubu hráčů byl nakoupen balíček společenských her, který je k dispozici 

právě pro daný klub (březen). 

 Vzhledem k přechodu na jiný knihovní systém (dále „KS“) v loňském roce probíhala celoroční 

úzká spolupráce s pracovníky firmy Koha - muselo dojít ke stanovení nových parametrů, kritérií 

a statistických výstupů pro podmínky berounské knihovny a zároveň k úpravě našich záznamů 

pro podmínky KS Koha. 

 Z důvodu vládních opatření došlo k posunům vydání avizovaných děl, případně i k pozastavení 

jejich vydání. Protože daná opatření zasáhla i předvánoční období, kdy knižní trh zaznamenává 

největší boom, jednalo se pro akvizici o stav nejistoty a nutné úzké spolupráce s distributory 

o možném odběru knih. Danou situaci velmi ovlivnil i náhlý nárůst cen knih.  

 V tomto roce jsme zahájili přímou spolupráci s nakladatelstvím Slovart. 

 KATALOGIZACE 

o rozsáhlý zásah do knihovního fondu (přesun a odepisování knihovních jednotek 

léto/podzim) 

o pro efektivní vyhledávání nejen ve volném výběru a on-line katalogu: 

 změna v postupu (s ohledem na KS Koha a katalogizační pravidla) 

v označování sérií a dílů knih; 

 sjednocení označení regionálních publikací; 

 odstranění třídníku 741.5 pro komiks a správná lokace v rámci oddělení; 

u komiksů se jednalo o rozsáhlé zásahy, které zahrnovaly jak úpravy polí RDA 

v záznamech, tak úpravy jednotek pro potřeby značení a vyhledávání v on-line 

katalogu; 

 oprava záznamů u jednotek audioknih a mluveného slova; 

 oprava záznamů společenských her pro rozlišení mezi deskovými a karetními 

hrami. 
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5 ODDĚLENÍ PROPAGACE A REGIONÁLNÍ LITERAUTRY 
Nové oddělení bylo vytvořeno na konci roku 2019 z důvodu navýšení agendy v této oblasti. Jedním 

z hlavních cílů knihovny je budování a ochrana fondu regionální literatury a osobností pro budoucí 

generace, stejně jako příprava pestrého kulturního programu a adekvátní propagace služeb. 

Pracovnice daného oddělení úzce spolupracuje s programovou radou knihovny. 

Činnost tohoto oddělení velmi zasáhla vládní opatření, která měnila podmínky konání akcí či je úplně 

pozastavila. Pro pracovnici daného oddělení to znamenalo neustálé jednání s přednášejícími 

a upravování podmínek uskutečnění akce. Posléze na jednání programové rady knihovny byly vytyčeny 

možnosti, jak knihovna převede některé své aktivity do online prostředí. 

 

Přehled činností: 

 správa fondu regionální literatury; 

 tvorba a správa databáze regionálních autorit (osobností, korporací, akcí, geografických 

termínů);  

 tvorba a správa databáze článků excerpovaných z regionálních periodik a knih;  

 zpracování rešerší;  

 organizování kulturních a vzdělávacích akcí;  

 organizování Virtuální univerzity 3. věku;  

 propagace; 

 tvorba kroniky knihovny. 

 

V roce 2020: 

 Vytvoření nové neveřejné databáze regionálních autorit (z důvodu přechodu na nový knihovní 

systém, který nedokázal původní databázi převést). 

 Oprava záznamů článků (odstraňování chyb, doplňování předmětových hesel kvůli snadnému 

vyhledání). 

 Excerpování chybějících ročníků regionálních periodik, které stále nejsou kompletně 

zpracované (stěžejní excerpované zdroje: Radniční list, Echo, Podbrdské noviny, Berounský 

deník, Minulostí Berounska, Český kras). 

 Příprava projektů zaměřených na propagaci regionálních osobností a literatury na další rok. 
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6 SLUŽBY ČTENÁŘŮM 
Výpůjční služby zajišťují jednotlivá oddělení, konkrétně oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro 

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

 

6.1 Oddělení pro dospělé 
 

Přehled činností: 

 absenční půjčování knih; 

 rezervace knih; 

 meziknihovní výpůjční služba knih, které knihovna nemá ve fondu; 

 zprostředkování půjčování zvukových knih pro nevidomé a slabozraké; 

 systematická práce s fondem - jeho obměna a přeskladňování; 

 poskytování bibliografických a faktografických informací; 

 informatika pro střední školy;  

 cyklus vzdělávacích besed pro Domov seniorů TGM; 

 barevné značení knih dle tematického třídění knih; 

 balení a štítkování nových knih; 

 opravy poškozených knih; 

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

 donášková služba;  

 tematické výstavky knih. 

 

V roce 2020: 

 Po přechodu na KS Koha v loňském roce jsme pokračovali v dávkových úpravách beletristických 

knih podle žánru a jiných typů dokumentů dle formátu. Tato úprava má návaznost na umístění 

na oddělení a na barevné značení na hřbetech knih. Dané úpravy se dělaly jak pro zlepšení 

orientace ve fondu a zefektivnění vyhledávání, tak pro nastavení vyhledávacích filtrů v našem 

on-line katalogu. 

 KS Koha nově umožňuje i zadávání rezervací na knihy dostupné, tzv. rezervaci z regálu. 

 Vytvořena kombinace barevných štítků pro označení fantasy pro mládež, historické detektivky 

a horory. 

 Zařazení válečné literatury do beletrie. 

 Přeskladňování nepůjčovaných dramat a poezie. 

 Přesun regálů a zprůchodnění chodby. 

 Doporučená četba, poezie a divadelní hry byly přesunuty do regálů u studovny (volný výběr). 

 

6.2 Studovna a čítárna 
 

Uběhl první rok fungování studovny v jiném pojetí - do prostor studovny byl rozšířen fond výpůjčního 

oddělení, konkrétně fantasy, sci-fi a komiks, přičemž fond regionální literatury byl přemístěn do skladu. 

Studovna s čítárnou fungují tedy spíše jako rozšířené oddělení pro dospělé. Změna proběhla z důvodu 

rozšíření prostoru pro fond daného oddělení a vytvoření zázemí pro návštěvníky, zejm. mládež. 

 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

12       

Přehled činností: 

 prezenční půjčování odborné literatury - na vyžádání ze skladu (ve spolupráci s odd. 

regionálního fondu); 

 prezenční půjčování novin a regionálního tisku (ve spolupráci s odd. regionálního fondu); 

 prezenční půjčování knih s regionální tematikou (ve spolupráci s odd. regionálního fondu); 

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

 kopírování, tisk, skenování, laminování; 

 meziknihovní výpůjční služba novin, časopisů a kopií článků; 

 přístup do databáze zákonů v právním informačním systému CODEXIS společnosti Atlas 

Consulting; 

 poskytování přístupu na internet; 

 validační místo Moje ID. 

 

V roce 2020: 

 Zakoupeny nové, mobilnější stoly umožňující využití prostoru studovny pro kulturně-

vzdělávací akce menšího rozsahu. 

 Pro zvýšení komfortu umístěn gauč. 

 K dispozici šachový koutek pro příležitostné hráče. 

 Evidujeme zvyšující se zájem o výpůjčky společenských her, zejm. stran rodičů a dětí; 

standardně jsou ze dvou třetin neustále vypůjčeny. 

 Předplatné nových časopisů: Jóga dnes, Pravý domácí časopis, Bylinkář, Haf a mňau, Pevnost, 

Počítač pro každého, Tajemství vesmíru. 

 

6.3 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 lesních škol a školek (dětský klub U Kouzelného stromu Zdejcina, Lesní 

mateřská škola Studánka Trubská); 

 besedy na různá témata; 

 dětský koutek; 

 zapojení se do celostátních akcí a kampaní na podporu dětského čtenářství – S knížkou do 

života, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Celé Česko čte dětem 

atd.; 

 pasování čtenářů; 

 balení sešitů a učebnic. 

 

V roce 2020: 

 Dávková úprava jednotek v KS Koha - fantasy, komiks, encyklopedie pro nejmenší, leporela, 

první čtení včetně genetické metody, doporučená a klasická literatura. 
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 Barevné značení knih pro lepší orientaci v knihovním fondu - encyklopedie pro nejmenší, první 

čtení, genetická metoda, leporela, doporučená a klasická literatura, dobrodružná literatura pro 

děti do devíti let. 

 Vytvoření nového označení k lepší orientaci čtenářů v knihovně. 

 Vybavení dětského oddělení novým nábytkem (křeslo a sedací pytel pro děti, skříňka na 

rezervované knihy). 

 

Ve spolupráci s pobočkou na sídlišti a studovnou: 

 Příprava celoroční hry s názvem “Poznej svoje město” (neuskutečněno vzhledem k pandemické 

situaci - odloženo). 

 Vzdělávací program Zvídavý čtenář - cyklus pravidelných měsíčních aktivit pro děti formou 

pracovních listů a online verze. 

 Příprava podkladů a programu pro projekt příměstského tábora na školní rok 2020/2021 

v návaznosti na projekt Zvídavý čtenář. 

 Vytvoření Zlatého fondu literatury pro děti - vyčlenění a označení hodnotných klasických děl 

s ohledem na jejich unikátnost. 

 Vytváření nových témat besed v rámci nabídky vzdělávacích lekcí pro školy. 

 

6.4 Pobočka Sídliště 
 
Přehled činností: 

 absenční půjčování knih a časopisů pro děti a dospělé; 

 rezervace knih; 

 bibliografické a faktografické informace; 

 přístup na internet; 

 soutěže, ankety, besedy, předčítání; 

 spolupráce s mateřskými, základními a speciálními školami z Berouna a okolí (MŠ Pod 

Homolkou, MŠ Sluníčko, 2. ZŠ Beroun, ZŠ a SŠ Karla Čapka); 

 besedy na různá témata; 

 zapojení se do celostátních akcí a kampaní na podporu dětského čtenářství – S knížkou do 

života, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Celé Česko čte dětem 

atd. 

 návštěvy hodin literatury přímo na základních školách; 

 pomoc při výběru knih vhodných pro mimočítankovou četbu; 

 dětský koutek; 

 pasování čtenářů; 

 Semínkovna; 

 donášková služba; 

 balení sešitů a učebnic. 
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V roce 2020: 

 Dávková úprava jednotek v KS Koha na dospělém i dětském oddělení - fantastika, doporučená 

literatura, poezie, regionální literatura, komiks, encyklopedie pro nejmenší, leporela, první 

čtení včetně genetické metody. 

 Barevné značení knih pro lepší orientaci v knihovním fondu - encyklopedie pro nejmenší, první 

čtení, genetická metoda, doporučená literatura. 

 Vyčlenění literatury pro ženy a poezie z fondu beletrie pro dospělé, označení a nové umístění. 

 Vytvoření nového označení k lepší orientaci čtenářů v knihovně. 

 Údržba dětského koutku. 

 Vytvoření oddělení regionální literatury a vyčlenění turistických průvodců. 

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

pobočce 5 výstav, bohužel kvůli pandemické situaci nebylo možné navázat na tradici, kdy každý 

měsíc pořádáme jednu tvořivou výstavu. 

 

6.5 Pobočka Zdejcina 
 

Přehled činností: 

 půjčování knih široké veřejnosti; 

 vybírání knih podle zájmu čtenářů; 

 fungování na úrovni malé obecní knihovny. 
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7 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 2020 proběhlo ve spolupráci se školami z důvodu protipandemických opatření pouze 29 akcí. 

Byly zrušeny téměř všechny akce konané v rámci celostátních kampaní (některé proběhly alespoň 

v minimalistické verzi, např. pasování na čtenáře), stejně jako naše vlastní akce většího rozsahu, např. 

Od sv. Ludmily k dnešku. 

 

7.1 Mateřské školy a základní školy 
 

7.1.1 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 knih, kterou jim knihovna poskytuje. 

 

7.1.2 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 a představení současné literatury 

pro děti a mládež včetně významných ilustrátorů a spisovatelů 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. 

 

7.1.3 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 
Stejně jako všechny ostatní aktivity bylo i pasování prvňáčků na čtenáře letos ovlivněno 

protipandemickými opatřeními. Původní smluvené termíny pasování byly přesunuty na podzim, takže 

jsme nepasovali prvňáčky, ale druháčky. Jelikož se však okolnosti rychle měnily a celým třídám mohla 

být nařízena karanténa, ani podzimní pasování neproběhlo bez problémů. Ze šesti tříd zapojených do 

projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka tak byly pasovány pouze dvě z JZŠ Beroun (celkem 

51 dětí), a to v prostorách knihovny, nikoliv na radnici. Dětem z 2.C, které se pasování nemohly 

zúčastnit, předala knihy paní učitelka ve škole, zbylé děti na své knížky stále čekají. Letošním dárkem 

pro děti v tomto projektu byla kniha Lenky Rožnovské a Andrey Popprové Katka a klokan ze šuplíku. 

 

7.2 Střední školy 
Z důvodu coronavirové epidemie neproběhla v tomto roce žádná akce pro střední školy. Studenti 

docházeli do školy jen omezenou část roku, věnovali se distančnímu vzdělávání a akce mimo školu se 

nekonaly. Stejně tak knihovna byla po velkou část roku uzavřena. Jako každý rok byla naplánována 

beseda pro studenty SOŠ a SOU Beroun-Hlinky v rámci festivalu Stranou - evropští básníci naživo, ale 

ani ta se nemohla uskutečnit. 
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8 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO VEŘEJNOST 
Všechny níže uvedené akce probíhají jak v hlavní budově, tak na pobočce (či ve vzájemné spolupráci). 

8.1 Akce pro děti 
Knihovna se každoročně účastní celostátních i mezinárodních akcí pro děti. Na přelomu března a dubna 

je to velmi oblíbená Noc s Andersenem. Děti nocují v knihovně, kde je pro ně připraven pestrý 

a zajímavý program. První týden v červnu probíhá Týden čtení dětem. Děti se v prostorách knihovny 

setkávají většinou s představiteli veřejného života berounského regionu. Tato setkání jsou zajímavá 

tím, že dospělí čtou dětem z knih, které měli rádi jako malí. Téměř pravidelně je poslední sobota v 

listopadu označena za Den pro dětskou knihu. Celé dopoledne je vyhrazené pro hry a tvůrčí aktivity 

dětí i jejich rodičů. Ani jedna z těchto akcí se bohužel díky protipandemickým opatřením letos 

neuskutečnila. 

Nepořádali jsme ani druhý ročník recitační přehlídky mateřských škol berounského regionu, na který 

jsme se těšili my i děti. 

Proběhlo pouze 29  akcí pro školy, z nichž 10 bylo věnováno 200. výročí narození spisovatelky Boženy 

Němcové. Naše pozvání přijala spisovatelka paní Martina Bittnerová, která se studiem života 

B. Němcové dlouhodobě zabývá. Její vyprávění bylo opravdu poutavé a pro děti jistě přínosné.  

Celkově se uskutečnilo pouze 27 vzdělávacích a 2 kulturní akce, kterých zúčastnilo 619 dětí.     

 

8.1.1 Prsk-off (20. 6.) 
Před začátkem prázdnin jsme uspořádali již druhý den plný offline aktivit pro děti. A neodradil nás od 

toho ani vytrvalý déšť. Deset stanovišť s úkoly jsme přesunuli do budovy knihovny, kde jsme po celý 

den vítali malé i velké návštěvníky. Cílem akce bylo umožnit rodinám s dětmi strávit nějaký čas spolu, 

bez pozornost odvádějících moderních technologií. Vstup do knihovny např. s mobilním telefonem tak 

byl možný jen na vlastní nebezpečí. Programem provázela naše knihovní skřítka Prskavka. Pomáhala 

dětem plnit úkoly a rozdávala odměny za vyluštění tajenky. Dohlížela také na to, aby skutečně byli 

všichni offline. Kromě stanovišť s úkoly byly připraveny také deskové hry či výtvarná dílnička paní 

Miluše Šímové. Nechybělo ani občerstvení, které zajistila kavárna Jiná káva. 

 

 

8.1.2 Ztracený knihovník 
Úplnou novinkou v aktivitách pro děti byla úniková hra s názvem Ztracený knihovník. Dětské týmy 

plnily po knihovně úkoly a snažily se přijít na kloub záhadě našeho zmizelého kolegy. Jelikož i tato velmi 

žádaná aktivita musela být nakonec přerušena, přesunuli jsme hru do virtuálního světa. Na webu 
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www.ztracenyknihovnik.cz je stále k dispozici 2. díl této hry, který si může kdokoliv zahrát z pohodlí 

domova. 

 

8.1.3 Bookstart – S knížkou do života (24. 9.) 
Ze čtyř naplánovaných setkání v rámci projektu S knížkou do života mohlo tento rok proběhnout jen 

jedno. Pro rodiče byl připravený program s lektorkou Janou Novákovou, která si s maminkami  a jejich 

nejmenšími hrála a zpívala. 

 

 

 

8.2 Akce pro dospělé 
Pro veřejnost pořádá knihovna nejrůznější přednášky na aktuální společenská témata, besedy, 

autorská čtení, hudební vystoupení, semináře, festivaly či vernisáže. Zveme jak regionální, tak 

celostátně známé osobnosti. S některými přednášejícími je navázána dlouhodobá spolupráce. Řada 

akcí se také koná díky spolupráci s dalšími institucemi. Dlouhodobě spolupracujeme s Církví bratrskou 

Beroun a Českobratrskou církví evangelickou v Berouně, s Klubem přátel výtvarného umění Beroun či 

spolkem Textilmanie. 
 

Vládní opatření silně ovlivnila i naši kulturní a vzdělávací činnost. Pro rok 2020 jsme měli naplánováno 

na 100 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, z nichž se nakonec uskutečnilo pouhých 47, a to 

některé jen virtuálně. Z hlediska plánování akcí byl tento rok skutečně nepředvídatelný. Akce jsme rušili 

i ze dne na den, z důvodu neustálých změn v pravidlech pro jejich pořádání. Řadu akcí rušily samy 

spolupracující subjekty, které neměly zájem je za daných omezujících podmínek uskutečnit. Přesto, 

jakmile to bylo možné, jsme v konání akcí pokračovali.  
 

V roce 2020 se uskutečnilo jen 18 kulturních a 2 vzdělávacích akcí pro dospělé zájemce z řad 

veřejnosti. Zúčastnilo se jich 1697 návštěvníků (akci Zažít město jinak navštívilo cca 1000 osob). 
 

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.  
 

Realizovali jsme také 12 výstav, které se konají v prostorách oddělení pro dospělé a studovny, ve 

vestibulu knihovny nebo na pobočce Sídliště. 

 

http://www.ztracenyknihovnik.cz/
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8.3 Celostátní akce a kampaně 
Jediná celostátní akce, do které jsme se tento rok v omezené míře zapojili, byl Březen - měsíc čtenářů, 

v jehož rámci jsme zvládli uskutečnit jednu akci a ocenit Čtenáře roku. Říjnový Týden knihoven byl již 

znatelně poznamenán zhoršenou epidemiologickou situací. Dubnová kampaň Kniha ti sluší 

neproběhla. 

 

8.3.1 Březen - měsíc čtenářů 
 

Čtenář roku (10. 3.)     

U příležitosti oslav 350. výročí úmrtí J. A. Komenského byl 

Čtenář roku tentokrát vybírán mezi učiteli. Ocenili jsme paní 

učitelku Irenu Novou z Praktické školy dvouleté při SŠ a ZŠ 

Beroun. Tato zapálená čtenářka je nejen pravidelnou 

návštěvnicí naší knihovny, ale dochází k nám i se svými žáky na 

pravidelné besedy. Praktická škola v Berouně je určena žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami. V této škole se jejich 

činnosti zaměřují na přípravu pokrmů. Žáci jsou velmi šikovní a 

dovedou připravit i občerstvení pro veřejnost. Pod vedením 

paní učitelky Nové proto v minulém roce začali připravovat 

pohoštění na akce knihovny. Ve snaze zviditelnit své žáky 

připravila paní učitelka Nová vlastními silami fotografickou 

výstavu, která byla k vidění také v naší knihovně. A aby toho 

nebylo málo, účastní se kulturních a vzdělávacích akcí 

pořádaných knihovnou. Toto symbolické ocenění bylo tedy poděkováním nejen za věrnost naší 

knihovně, ale i za oddanost jejím žákům. Ocenění jsme jí předali přímo ve škole za přítomnosti 

učitelského sboru. Paní Nová od nás dostala diplom, kytičku a hrnek od berounské výtvarnice Ivy 

Kapounové, vyrobený speciálně pro ni. 

 

Kytky k jídlu (4. 3.)         

Jana Vlková, která se dle svých slov považuje 

za „kytkožroutku“, je propagátorka jedlého 

býlí a autorka kuchařek. V přednášce, se 

kterou k nám zavítala, nás seznámila s jedlými 

květinami a připravila nás na nadcházející 

sezonu na loukách i na zahradě. Akce se 

setkala se s velkým zájmem veřejnosti a po 

celý večer panovala příjemná a uvolněná 

atmosféra. Účastníci mohli ochutnat např. 

pampeliškovou limonádu, ale i takové 

speciality jako šruchu nebo tapenádu ze 

svatojánských vlašských ořechů. 
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9 VZDĚLÁVACÍ AKCE BEROUNSKÉ KNIHOVNY 

9.1 Genealogický kurz 
V březnu jsme pro 14 zájemců otevřeli genealogický kurz s Pavlem Hnízdilem. V šesti lekcích, které 

měly probíhat ve vybraných dnech až do května, se účastníci dozvěděli mnoho praktických informací 

a užitečných rad k tomu, aby mohli začít tvořit svůj rodokmen. Z důvodu zhoršující se epidemiologické 

situace a zákazům shromažďování kurz pokračoval na podzim a poslední lekce proběhly formou 

videopřednášek. 

 

9.2 Berounská akademie 
V roce 2020 pokračoval první ročník třetího cyklu tohoto vzdělávacího programu. V lednu a únoru se 

posluchači sešli ještě v knihovně (resp. v prostorách Klubu důchodců), další přednášky byly vzhledem 

k protipandemickým opatřením přesunuty na podzim - od září tedy vedle přednášek druhého ročníku 

probíhaly souběžně i zbylé přednášky z ročníku prvního. Znovuzavedení opatření vedlo k tomu, že 

přednášky od října probíhaly pouze formou videonahrávek. 

 

 

9.3 Virtuální univerzita 3. věku 
V roce 2020 proběhl v naší knihovně již 10. a 11. 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 Leonardo da Vinci (1452-

1519): renesanční uomo universale a Rituály evropských královských rodů.  
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Rok 2020 měl být pro naše konzultační středisko výjimečný, jelikož jsme se stali organizátorem 

Závěrečného semináře. Ten se měl uskutečnit 26. května v KD Plzeňka. Očekávali jsme na 200 studentů 

z jiných konzultačních středisek, kterým měli zástupci univerzity slavnostně předat pamětní listy 

a společně s nimi zakončit probíhající semestr. Pečlivě jsme naplánovali doprovodný program i kulturní 

vystoupení. Leč konat takto velkou akci pro seniory v době pandemie nebylo možné. Závěrečný 

seminář byl proto přesunut na další rok. 

 

Společná setkání se v tomto roce mohla uskutečnit pouze 3 (v únoru a začátkem března). Při jejich 

dalším pořádání jsme se museli řídit nařízeními vlády vztahujícími se k vysokoškolskému studiu, jelikož 

VU3V oficiálně zaštiťuje Česká zemědělská univerzita v Praze. Do konce roku už zůstala situace taková, 

že společné přednášky byly univerzitou zrušeny. Díky formě studia, která umožňuje sledovat přednášky 

online po přihlášení na portál E-senior, však mohli všichni pokračovat ve studiu z domova. Naše 

knihovna vše organizačně zajišťovala a poskytovala tištěné sylaby těm studentům, kteří neměli 

možnost si je sami tisknout.  

 

Několik našich studentů získalo nárok již na druhou promoci, která však byla též zrušena. 

 

9.4 Trénování paměti 
Lekce trénování paměti se konaly pod vedením Mgr. Ivy Stlukové, která je certifikovanou trenérkou 

paměti III. stupně (jako trenérka působí od roku 2016) 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.  

Také trénování paměti bylo v tomto roce poznamenáno vládními nařízeními. Letos poprvé nebyl 

spuštěn kurz pro začátečníky a nekonal se ani letní intenzivní kurz. Na jaře se po uvolnění opatření 

podařilo dokončit 2 započaté kurzy.  

9.4.1 Paměťové hrátky 
V lednu byl spuštěn kurz Paměťové hrátky pro zájemce z předešlých kurzů pro začátečníky a pokročilé. 

Situace umožnila uskutečnit 4 setkání ze sedmi. Jako kompenzaci dostávali účastníci 1x týdně sady 

cvičení e-mailem, a to až do konce dubna.  

9.4.2 Paměťové techniky pro život 
V říjnu 2019 započal kurz zahrnující 7 lekcí, které se konaly 1x měsíčně a jeho konec byl plánovaný na 

duben 2020. Také tento kurz se neobešel bez komplikací. Poslední dvě lekce se uskutečnily 

v náhradním květnovém termínu, ihned po uvolnění opatření. Toto odložení mělo bohužel za následek 

naše vyřazení z výzkumu efektivity trénování paměti, který organizoval Národní ústav duševního zdraví 

ve spolupráci s ČSTPMJ a do kterého jsme se v říjnu 2019 zapojili. 

9.4.3 Národní týden trénování paměti   
Do tohoto ročníku NTTP v rámci světového Brain Awareness Week jsme se přihlásili hned se čtyřmi 

akcemi, čímž jsme měli podpořit Českou republiku v celkovém nejvyšším počtu osvětových přednášek 

ze všech zapojených zemí. Ze čtyř akcí se nakonec uskutečnila jedna, a to až na podzim. 
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Počet lekcí Pro dospělé Pro seniory 
Počet účastníků 

celkem 
Dospělí Senioři 

Celkem              18  4 14 119 18 101 

Z toho NTTP        1  1 0 4 2 2 
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10 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 aktivit, 

z nichž ty nejvýznamnější uvádíme níže. Většina z nich byla pochopitelně též omezena proti-

pandemickými opatřeními. 
 

10.1 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. 

10.2 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 společně s propagátorkami 

SWAPu v Berouně - Jitkou Heroutovou a Ladislavou Heiesovou - 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. 

10.3 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. 
 

10.4 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.  

Výstavy rukodělných prací 

 leden - Snäcka - Pavla Bednářová 

 únor - Scrapbookingová přáníčka, krabičky a drobnosti - Martina Žílová 

 březen - Šperky s minerály - Martina Červová 

 září - Přírodní rostlinná mýdla - Šárka Vlčková 

 říjen - Omalovánky - Lenka Filonenko 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 
 

23       

11 SPOLUPRÁCE S KNIHOVNAMI 

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

knihoven. V roce 2020 berounská knihovna kladně vyřídila 241 požadavků od svých čtenářů. Naopak 

jiným knihovnám bylo půjčeno 99 knih. Poštovní náklady na danou službu jsou mezi knihovnami 

vzájemně zpoplatněny. Tato služba je zpoplatněna i čtenářům. 

 

11.2 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 spolupráci projevily zájem. Knihovny si po 

uhrazení poplatku mohou půjčovat až 200 titulů na dobu jednoho čtvrtletí z fondu berounské knihovny. 

V roce 2020 jsme tuto službu poskytovali knihovnám v obcích Bubovice, Koněprusy, Svatá, Újezd 

a Vráž. 

 

11.3 Členství ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 
Městská knihovna Beroun je členem této profesní organizace od roku 1990. 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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12 SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 

12.1 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. 

2. ročník plánované recitační přehlídky musel být z důvodu protipandemických opatření zrušen. 

 

12.2 Městské kulturní centrum – Závodí fest (1. 8.) 
V loňském roce naši první účast na Závodí festu zmařil vydatný déšť. Letos naštěstí počasí přálo, a tak 

se 9. ročník tohoto festivalu uskutečnil i s naší účastí.  Jako doprovodný program jsme připravili hry pro 

malé i velké, deskové i venkovní – došlo na všechny. Návštěvníci si tak mohli ukrátit parné odpoledne 

nejen poslechem kapel a lovením stínu, ale též budováním osady v Době Kamenné, snahou o rozboření 

Tokia, lítým bojem v Krysích válkách a trénováním postřehu při hře Duchové v koupelně. Ti odolnější si 

pak třeba i zaskákali přes švihadlo, zaházeli létajícím talířem či vyzkoušeli venkovní verzi hry Člověče, 

nezlob se. 

 

12.3 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 chodily seniory navštěvovat Ludmila Švecová a Lucie 

Kučerová. V roce 2020 se uskutečnilo pouze 1 setkání na téma české šlechtické rody, při němž se 

čerpalo z knih Vladimíra Votýpky. Besedy se zúčastnilo 35 lidí. 

Besedy jsou koncipovány částečně jako pořad vzdělávací, do kterého vstupujeme ukázkami z díla či 

z životopisných a obrazových publikací. Mimo úlohy vzdělávací je pro tato setkávání důležité, že 

probíhají v uvolněné a příjemné atmosféře, která klienty povzbuzuje k diskuzi a přemýšlení nad 

probíraným tématem. 
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12.4 Literární večery Stranou 
V roce 2020 se do naší knihovny přesunuly tradiční besedy s autory známé pod názvem Literární večery 

Stranou. Besedy v Berouně již několik let pořádají organizátoři festivalu Stranou – evropští básníci 

naživo, Lenka a Peter Kuharovi. Jako první se u nás představil Vratislav Kadlec. Z důvodu dalšího 

omezení v činnosti knihoven to však byla jediná beseda, která se tento rok v rámci Literární večerů 

uskutečnila. 

Básnický festival Stranou, který se tradičně koná v červnu a v jehož rámci se v knihovně každoročně 

koná setkání studentů s básníky, se uskutečnil v menší podobě na podzim. Netradičně byl festival 

v prostorách knihovny natočen, aby pak byl umístěn na náš YouTube kanál. Z pozvaných zahraničních 

hostů nás navštívila pouze maďarská básnířka Zita Izsó. Organizátoři Lenka a Peter Kuharovi přečetli 

několik ukázek z tvorby pozvaných slovinských básníků Ivo Stropnika, Zorana Pevece a Niny Medved. 

Celý večer zakončili hudebním vystoupením Josef Štěpánek a Petr Linhart. S akcí nám velmi pomohl 

spolek Modrej Beroun, který nejenže ochotně zapůjčil svou nahrávací techniku, ale zároveň byl 

v osobách Jirky Proška a Zdeňka Bydžovského přítomen na natáčení a celý záznam sestříhal a opatřil 

doprovodným textem. 

 

12.5 Lomikámen, z. ú. – Zažít město jinak (17. 9.) 
V září proběhl na parkovišti před knihovnou první ročník sousedské slavnosti Zažít město jinak. 

Odpoledne plné hudby, akcí pro děti, charitativního bazaru knih, výměny věcí (SWAP), ochutnávek 

rozličných dobrot či prezentace neziskovek ozvláštnila i cyklojízda městem či závěrečný videomapping. 

Počasí se nadmíru vydařilo, účast byla hojná, návštěvníci spokojeni. Akci jsme uskutečnili ve spolupráci 

s Jinou kávou a pod záštitou starostky města RNDr. Soni Chalupové. 
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12.6 Českobratrská církev evangelická – Kurzy Alfa 
V roce 2019 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. 

Besedy pokračovaly i v roce 2020, kdy po skončení kurzu Alfa začal v únoru kurz Beta. Uskutečnily se 

pouhé 3 besedy. Zbylé naplánované akce proběhly virtuálně. 

V říjnu měla být spuštěna další série besed kurzu Alfa na pobočce Sídliště, avšak ani k tomu už bohužel 

nedošlo. 

 

12.7 Klub přátel výtvarného umění 
V dubnu 2019 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. V roce 2020 

bylo možné z množství plánovaných přednášek uskutečnit pouhé 3. 

 

12.8 Církev bratrská Beroun 
Ve spolupráci s Církví bratrskou Beroun, zastoupenou panem Petrem Kolmanem, jsme uspořádali 

cyklus přednášek Ježíš s otazníkem, které měly probíhat od ledna do dubna. Dvě přednášky se 

uskutečnily, zbytek byl natočen, příp. nahrán a umístěn na web Církve bratrské. 

 

 

12.9 Prijimacky-beroun.cz 
Druhým rokem jsme pokračovali ve spolupráci se společností prijimacky-beroun.cz v čele s Ing. Radkem 

Januškem, MBA. Až na jednu akci se povedlo uskutečnit všechny naplánované. V lednu si tak na 40 
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žáků devátých tříd vyzkoušelo přijímačky nanečisto a stejně tak 30 žáků v říjnu. Dále zdarma proběhly 

2 semináře pro rodiče věnované efektivní přípravě k přijímacím zkouškám. Neuskutečnil se jen 

matematický seminář. 

 Přijímačky pro 9. třídy (1. 2.) 

 Efektivní domácí příprava k přijímacím zkouškám (18. 8. a 9. 9.) 

 Přijímačky nanečisto (3. 10.) 

 Matematický seminář (12. 9., nekonal se) 

 

Seznam spolupracujících organizací  

 Církev bratrská Beroun (pořádání přednášek) 

 Českobratrská církev evangelická (pořádání přednášek) 

 Český svaz včelařů Beroun (pořádání přednášek) 

 Destinační agentura Berounsko 

 Domov seniorů TGM Beroun (besedy pro klienty) 

 Charita Beroun (bazary) 

 Klub přátel výtvarného umění Beroun (pořádání přednášek) 

 Lomikámen (Zažít město jinak) 

 Město Beroun (MAP II) 

 Městské kino Beroun (propagace) 

 Městské kulturní centrum (Závodí fest, propagace) 

 Mgr. Marie Holečková (pořádání přednášek) 

 Prijimacky-beroun.cz (přijímačky nanečisto) 

 Stranou, z.s. (Literární večery) 

 Textilmanie (SWAP) 
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13 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
V letošním roce bylo vzdělávání zaměstnanců redukováno na online semináře, zaměřené primárně na 

rozvoj digitálních kompetencí.  

 

Přehled absolvovaných vzdělávacích akcí: 

 Co je u nás.... SKIP 02 

 Vzdělávání na dálku  

 Vztahy na pracovišti 

 Mozkem proti fake news     

 Knihovny současnosti 

 Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství 

 Základy audiovizuální techniky 

 Královéhradecká knihovnická konference 

 Aplikace pro zvýšení efektivity práce 

 Základy digitální fotografie 

 Tvorba prezentací v programu PPt 

 Současná česká literatura  

 Základy prezentace knihoven na sociálních sítích 

 

Rekvalifikační kurz:  

 Knihovník v přímých službách (Macourková) 
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14 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 a Instagramu, 

zasílání tiskových zpráv médiím a zasílání informačních e-mailů našim čtenářům i dalším zájemcům 

o tuto službu. 

Od roku 2019 využíváme možnost propagace v Městském kině Beroun, kde jsou před promítáním 

zveřejňovány pozvánky na vybrané akce knihovny. V témž roce byla navázána spolupráce s portálem 

Berounsko žije. 

Od roku 2020 využíváme možnosti propagace na portálu destinační agentury Berounsko, jejímž jsme 

partnerem. 

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

o zajímavých akcích v berounské knihovně. 

V červnu proběhla mezi čtenáři anketa k nové otevírací době. V červenci byly v budově nainstalovány 

nové přehledné rozcestníky pro snazší orientaci našich návštěvníků. 

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 zaměstnanců. V roce 2020 vyšlo 

12 čísel.  

Níže následuje přehled mediálních výstupů týkajících se knihovny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY 2020 

Měsíc Články Pozvánky/ohlédnutí Celkem 

Leden 1 17 18 

Únor 2 20 22 

Březen 2 4 6 

Duben 1 0 1 

Květen 0 0 0 

Červen 2 8 11 

Léto 0 7 7 

Září 0 16 16 

Říjen 1 1 2 

Listopad 0 0 0 

Prosinec 2 1 3 

CELKEM 11 74 86 



 

PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 - Přehled uskutečněných akcí pro veřejnost 

 
zrušeno 
proběhlo virtuálně 
 

Leden  

Klub hráčů 

Tři tužkatýři: zahřejte se kresleným humorem (vernisáž) 

Kurz Alfa - statečnost (beseda) 

Legenda nebo skutečnost? (cyklus Ježíš s otazníkem) (přednáška) 

Jak vyrobit medovinu (přednáška) 

Dva pražské letohrádky (přednáška) 

Tajemství orloje (přednáška) 

Homeopatie (přednáška) 

Zvukový dýchánek s tibetskými mísami (workshop) 

Kurz Alfa - Ježíš (beseda) 

 

Únor  

Klub hráčů 

Unikátní objevy dosud neznámých památek na Berounsku a v Praze ve filmech Otomara Dvořáka 

(beseda) 

Slavný chodec došel do Prahy (přednáška) 

Podbrdské ženy a Eugenie (beseda) 

Barunka – Betty Panklová - Božena Němcová (přednáška) 

Kurz Beta - pravda a lež (beseda) 

Manželství = muž a žena? (cyklus Ježíš s otazníkem) (přednáška) 

Václav IV. - výstava k šestistému výročí úmrtí (přednáška) 

 

Březen 

Kurz Beta - milosrdenství (beseda) 
Kytky k jídlu (přednáška s degustací) 
Klub hráčů 
Vzkříšení? Hloupost! (cyklus Ježíš s otazníkem) (přednáška) 
Po Královské cestě (přednáška) 
Zvukový dýchánek s tibetskými mísami (workshop) 
Paměťové hrátky pro všechny (trénování paměti) 
Začínáme trénovat paměť  (trénování paměti) 
Za tajemstvím zvonů (přednáška) 
Kniha o šesté (čtenářský klub) 
S knížkou do života (pro děti) 
Noc s Andersenem (pro děti) 
Kurz Beta - láska k Bohu (beseda) 
 

Duben  

Mediace (beseda)



 

Klub hráčů 
Zvířecí škola (beseda) 
Kurz Beta - modlitba (beseda) 
Rembrandt: Portrét člověka (přednáška) 
Provence - 1. díl (přednáška) 
Blázen nebo Bůh? (cyklus Ježíš s otazníkem) (přednáška) 
Základy domácí fermentace (přednáška s degustací) 
Jak na komiks (workshop pro děti) 
Provence - 2. díl (přednáška) 
Kniha o šesté (čtenářský klub) 
 

Květen 

Kurz Beta - láska k člověku (beseda) 
Jan Zrzavý (přednáška) 
Rodina offline (pro děti) 
Kurz Beta - Boží vedení (beseda) 
 

Červen 

Rybníček v Brdatkách (vernisáž) 
Kurz Beta - Duch svatý (beseda) 
Klub hráčů 
Kurz Beta - křest (beseda) 
Prskoff (pro děti) 
SWAP 
S knížkou do života (pro děti) 
Klub hráčů 
Festival Stranou 
 

Léto 

Klub hráčů 
Závodí fest 
Klub hráčů 
Efektivní domácí příprava k přijímacím zkouškám (seminář) 
Klub hráčů 
 

Září 

Základy domácí fermentace (přednáška s degustací) 
Klub hráčů 
Efektivní domácí příprava k přijímacím zkouškám (seminář) 
Matematický seminář 
Sochař a restaurátor Karel Stádník (přednáška) 
Zvukový dýchánek s tibetskými mísami (workshop) 
Zažít město jinak (festival) 
Literární večery Stranou (beseda) 
S knížkou do života (pro děti) 
 

Říjen 

Putování v Provence, Francie, 1. díl (přednáška) 
Příběhy bláznovství (přednáška) 
Klub hráčů 
Přijímačky nanečisto



 

Kurz Alfa - láska (beseda) 
Začínáme trénovat paměť (trénování paměti) 
Festival Stranou  
Kurz Alfa - radost (beseda) 
Péče o člověka s demencí (přednáška) 
Jak na komiks (workshop pro děti) 
Literární večery Stranou (beseda) 
 

Listopad 

Madla zpívá Dobřichovicím (beseda) 
Kurz Alfa - pokoj (beseda) 
Čtenářský klub 
Z procházek okolo (vernisáž) 
Putování po Královské cestě od Prašné brány na hrad (přednáška) 
Klub hráčů 
Kurz Alfa - trpělivost (beseda) 
Co potřebujeme vědět o správné výživě (přednáška) 
Spolek výtvarných umělců Mánes - Mánesáci (přednáška) 
Kurz Alfa - laskavost (beseda) 
Poznej svého překladatele - Literární večery Stranou (beseda) 
Den pro dětskou knihu 
 

Prosinec 

Kurz Alfa - dobrota (beseda) 
Zájezdy KPVU s Janem Holečkem (přednáška) 
Klub hráčů 
S knížkou do života (pro děti) 
Knihy, které přicházejí v páru (beseda) 
Zvířecí škola (beseda) 
Kurz Alfa - věrnost (beseda) 
Signum (koncert) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2 – Uskutečněné výstavy 

 
Leden 
Tři tužkatýři 
Brána recyklace 
Snäcka 
 
Únor 
Scrapbookingová přáníčka, krabičky a drobnosti 
 
Březen 
Šperky s minerály 
Knihovna od března do března 
 
Duben 
Okolo Černína a Litavky 
Omalovánky pro duši 
 
Červen / červenec 
Rybníček v Brdatkách 
 
Září 
Proměny dne 
Přírodní rostlinná mýdla 
Příběhy bláznovství 
 
Říjen 
Omalovánky 
 
Listopad 
Z procházek okolo 
 
Prosinec 
Berounka, má láska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha 3 – Statistika uskutečněných akcí 

 

 

 KULTURNÍ AKCE VZDĚLÁVACÍ AKCE CELKEM 

 AKCE NÁVŠTĚVNÍCI AKCE NÁVŠTĚVNÍCI AKCE NÁVŠTĚVNÍCI 

KNIHOVNA (akce pro veřejnost) 18 1639 8 112 26 1751 

VÝSTAVY 10 935 2 220 12 1155 

KASÁRNA 5 550 2 220 7 770 

POBOČKA 5 385 0 0 5 385 

STŘEDNÍ ŠKOLY 0 0 0 0 0 0 

AKCE PRO DĚTI 20 146 35 715 55 861 

ŠKOLY 2 51 27 568 29 619 

VEŘEJNOST 18 95 2 75 20 170 

POBOČKA ŠKOLY 0 0 6 72 6 72 

BEROUNSKÁ AKADEMIE 0 0 6 326 6 326 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 0 0 3 41 3 41 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 0 0 12 83 12 83 

DOMOV TGM 1 35 0 0 1 35 

CELKEM 79 2755 103 1497 182 4252 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 4 – Přehled činnosti Městské knihovny Beroun v letech 2015 – 2020   

 

 

 

pozn. 1: Ve statistice jsou zahrnuta i data z pobočky knihovny. 

pozn. 2: Data z roku 2020 jsou silně ovlivněna vládními protipandemickými opatřeními, které se odrazily v omezeném provozu knihovny i poskytovaných službách. 

Příloha č. 4 - Přehled činnosti Městské knihovny Beroun v letech 2015-2020 

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 

2015 122553 122338 2553 737 66768 23394 38 6364 117 2880 

2016 121130 114163 2730 771 47142 35767 49 6537 148 2759 

2017 117025 110259 3140 954 40673 24515 61 3414 169 3062 

2018 111316 111191 3024 994 46374 27643 50 3752 198 3405 

2019 102945 114252 3133 953 50384 36681 64 5713 207 3128 

2020 95885 85386 2700 779 56531 24828 46 2755 39 1497 

      



Roční výkaz o knihovně 
za rok 2020 

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2020. 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 102 945 

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

0102 95 885 

v
 t

o
m

 

naučná literatura 0103 37 658 

krásná literatura 0104 57 434 

rukopisy 0105 0 

mikrografické dokumenty 0106 0 

kartografické dokumenty 0107 1 

tištěné hudebniny 0108 22 

zvukové 0109 586 

zvukově obrazové 0110 5 

obrazové 0111 0 

elektronické dokumenty 0112 18 

jiné 0113 161 

Počet exemplářů titulů docházejících periodik 0114 49 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru 0115 58 245 

Přírůstky 3 0116 2 925 

Úbytky 4 0117 9 985 

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 365 919 

 

II. UŽIVATELÉ 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období  0201 2 700 

z toho registrovaní uživatelé do 15 let 0202 779 

Návštěvníci celkem (ř. 0204 + ř. 0210) 0203 56 531 

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 0204 31 703 

v
 t

o
m

 

návštěvníci půjčoven a studoven 0205 27 171 

návštěvníci využívající internet v knihovně 0206 280 

návštěvníci kulturních akcí 0207 2 755 

návštěvníci vzdělávacích akcí 0208 1 497 

návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním 
pořadatelem 

0209 0 

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

0210 24 828 

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0210) 0239 139 652 

                                                                                                     
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. 
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a
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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 85 386 

v
 t

o
m

 

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy) 0302 13 550 

krásná literatura dospělým uživatelům (knihy) 0303 49 563 

naučná literatura dětem (knihy) 0304 3 759 

krásná literatura dětem (knihy) 0305 13 708 

výpůjčky periodik 0306 2 793 

rukopisy 0307 0 

mikrografické dokumenty 0308 0 

kartografické dokumenty 0309 0 

tištěné hudebniny 0310 0 

zvukové 0311 1 440 

zvukově obrazové 0312 2 

obrazové 0313 0 

elektronické dokumenty 0314 6 

jiné 0315 565 

Prezenční výpůjčky evidované (z ř. 0301) 7 0316 185 

Prolongace (z ř. 0301) 7 0317 26 660 

Kontrolní součet (ř. 0301 až 0317) 0339 245 242 

 

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
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s
tá
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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 241 

počet kladně vyřízených 
požadavků  

0402 241 

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 100 

počet kladně vyřízených 
požadavků  

0404 99 

M
e
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in

á
ro
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n

í 
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e
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ik

n
ih

o
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n

í 
v
ý
p
ů
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n
í 

s
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ž
b

a
  

p
o

ž
a

d
a

v
k
y
 

z
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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 46 

Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, aj.) 0416 39 

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

0417 0 

Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem 0418 0 

 

5 Nezapočítává se do přírůstků ř. 0116. 
6 Nezapočítává se do úbytků ř. 0117. 
7 Vyplňují všechny knihovny. 

Ministerstvo kultury, POB 119 
120 21 PRAHA 2 

Vyplněný výkaz doručte do 8. 2. 2021 

Kult (MK) 12-01 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury 
ČV 90/20 ze dne 16. 10. 2019 

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 19 641 

Bezbariérový přístup (označte X) Ano  Ne  

* ve znění pozdějších předpisů 



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 34 

Počet počítačů pro uživatele k 31. 12. 0428 6 

 z toho napojených na internet 0429 6 

Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele 0430  ANO  NE 
Poskytujete uživatelům kopírovací služby 0431  ANO  NE 
Počet hodin pro veřejnost týdně 8 0432 40 

Kontrolní součet (ř. 0401 až 0428) 0439 1 206 

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 48 545 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 0504 4 156 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo 
knihovnu 

0505 19 767 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu 
z prostoru knihovny 

0506 468 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu 
z prostoru mimo knihovnu  

0507 5 061 

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 0 

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 652 

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů)  0514 4 267 

Kontrolní součet (ř. 0503 až 0514) 0539 82 919 

VI. ZAMĚSTNANCI 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 9 0601 11 

v
 t

o
m

 

o
d

b
o

rn
í 

VŠ knihovnického směru 0602 2 

VOŠ knihovnického směru 0603 0 

VŠ ostatní 0604 4 

VOŠ ostatní 0605 1 

SŠ knihovnického směru 0606 1 

SŠ ostatní 0607 3 

ostatní 0608 0 

Počet 

dobrovolných pracovníků 0609 1 

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky 
ročně 

0610 182 

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0610) 0639 205 

VII. PŘÍJMY, RESP. VÝNOSY 

 Č. ř. Celkem v Kč 

a 1 2 

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží  0701 315 346 

 z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti 0702 315 346 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu 0703 19 000 

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

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0705 6 616 000 

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů 0706 33 000 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0707 0 

 z toho z fondů EU 0708 0 

Dary a sponzorské příspěvky 0709 17 100 

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 0710 57 045 

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

0711 7 057 491 

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 14 430 328 

VIII. VÝDAJE, RESP. NÁKLADY 

 Č. ř. Celkem v Kč 
a 1 2 

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0801 1 902 687 

 z toho nájmy 0802 172 500 

Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807) 0803 4 845 660 

v
 t

o
m

 

mzdy (resp. platy) 0804 3 357 715 

ostatní osobní náklady 0805 233 800 

náklady na zdravotní a sociální pojištění 0806 1 138 474 

zákonné sociální náklady 0807 115 671 

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

0808 605 062 

z
 t

o
h

o
 

nákup a předplatné periodik 10 0809 46 201 

nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje 10 0810 15 300 

Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0811 0 

Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0812 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0813 5 220 

Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0814 0 

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

0815 6 753 567 

 z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815) 0816 6 772 467 

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 25 964 324 

 

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         
 

                                                                                                     
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. 

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). 
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: 
 
1. 2. 2021 

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 

 


