


 

 

 

 

 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KNIHOVNĚ 
 

Název organizace: Městská knihovna Beroun 

Adresa: U Kasáren 813, 266 01 Beroun 

Zřizovatel: Město Beroun 

Právní forma: příspěvková organizace 

Uživatelé: 2.517, z toho 730 do 15 let 

Knihovní fond: 93.610 knihovních jednotek, 49 periodik, 663 audioknih, 182 her 

Výpůjčky: 85.106 

Pobočky: Sídliště, Zdejcina 
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1 ÚVOD 

Začátek roku 2021 se v knihovně stejně jako jinde nesl v tíživém duchu protipandemických 

opatření. Knihovna byla z toho důvodu během měsíce ledna a první poloviny února zcela 

uzavřena. 15. února byl umožněn výdej a vracení knihovních dokumentů v režimu výdejního 

okénka. 22. února byl evidován rekordní počet návštěv, 

který celkem čítal neuvěřitelných 591. Únavu 

kompenzovala radost, že je o služby knihovny nadále 

zájem, a byl to i důkaz, že knihovna ve městě stále plní 

nezastupitelnou funkci. 

Knihovna byla otevřena v běžné otevírací době od 

12. dubna. Vzhledem k přetrvávajícím omezením 

poskytovala pouze běžné knihovnicko-informační 

služby a snažila se rychle dohnat jejich přerušení. Kulturně-vzdělávací aktivity opatrně zahájila 

až s příchodem června. Knihovní fond se rozrostl o více než 3000 knihovních jednotek 

a uživatelé si mohli vybírat ze široké nabídky knih, deskových her, audioknih a v neposlední 

řadě také sborníků a časopisů. 

Rok 2021 byl pro knihovny rokem udržitelnosti, 

program byl proto zaměřen na aktivity s tímto 

tématem, jako je např. Semínkovna, výměna sazenic, 

spolupráce se spolkem Berounská zeleň, workshop 

výroby krmítek, umístění sběrných boxů na baterie 

a nefunkční mobily etc. 

Knihovna se pravidelně účastní i celorepublikových 

sbírek a kampaní. V roce 2021 se připojila například ke Stávce za klima, do sbírky Český den 

proti rakovině, do sbírky pro Paměť národa, do ekologické sbírky starých mobilních telefonů 

pro Remobil nebo do materiální sbírky pro útulek Zvířecí pohoda ze Bzové. 

Z významných událostí nelze nezmínit nápad na 

využití prostoru před knihovnou, kde byly umístěny 

lavičky, stojan na kolo a za příznivého počasí též 

ping-pongový stůl. V prosinci byl před knihovnu 

umístěn knihobox – návratový box na knihy, který 

slouží k rychlému vrácení knih 24/7. Na jeho dekoraci 

se podíleli žáci ZUŠ Václava Talicha a nejen jeho 

vizuální stránka, ale též funkčnost je velmi pozitivně 

hodnocena. 

Nejzásadnější událostí v tomto roce je pak dokončení strategického dokumentu Koncepce 

rozvoje Městské knihovny Beroun pro roky 2022–2027. V koncepci byl zmapován současný 
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stav knihovny a byly vytyčeny základní cíle a priority pro následující období. Koncepce byla 

vzata na vědomí Radou města Beroun dne 2. 2. 2022 usnesením č. 23/87/RM2022. 

V roce 2020 knihovna posledním rokem 

koordinovala práci dětské poroty TRILOBIT, která 

se v lednu 2021 zúčastnila slavnostního předání cen 

v KD Plzeňka. Cenu Berounský medvídek si odnesl 

režisér filmu Princezna zakletá v čase Petr Kubík. 

Předání cen se v roce 2021 přesunulo z Berouna do 

Dolních Břežan a činnost dětské poroty byla na 

neurčito přerušena. 

V sobotu 4. září se knihovna poprvé zúčastnila 16. ročníku závodu dračích lodí na Berounce. 

Posádka pod názvem Draci z knihovny byla složena s personálu a čtenářů, sponzory se staly 

společnosti AVE a Ekus. Knihovní tým vybojoval krásné osmé místo z celkového počtu 32 

posádek. Účast na této akci skvěle slouží propagaci knihovny. 
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2 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Příspěvek provozovatele činil v roce 2021 celkem 7.286.000,- Kč, tržby za vlastní výkony dosáhly 

výše 328.064,- Kč. Celková struktura rozpočtu je k dispozici ve webu knihovny v záložce 

O knihovně/Výroční zprávy a další. 

Knihovna v daném roce získala dotaci Ministerstva 

kultury z programu VISK 3 na zakoupení knihoboxu 

(venkovního boxu, do nějž lze vracet knihy 24/7) 

v celkové výši 70.000,- Kč. Dodavatelem byla firma 

Cosmotron Bohemia, s. r. o. Druhá dotace od 

Nadace Tipsport v celkové výši 98.932,- Kč 

v programu Pomoc neziskovkám na Berounsku byla 

využita pro vybavení (technika, mobiliář) oddělení 

pro dospělé – Sever, které knihovna postupně 

přizpůsobuje primárně potřebám mládeže. 

Knihovna letos obdržela několik sponzorských 

darů. První dva, od společnosti AVE ve výši 

6.666,- Kč a od společnosti Ekus ve výši 7.015,- Kč, 

byly využity na pokrytí nákladů spojených 

s propagační akcí Berounský drak. Poslední dar ve 

výši 7.800,- Kč pocházel od našeho tradičního 

donátora, společnosti prijimacky-nanecisto.cz, 

zastoupenou Ing. Radkem Januškem.  

Hospodářský výsledek skončil se ziskem 117.473,- Kč. Ve výši zisku se odrazily zejména 

nevyčerpané prostředky na nákup knih (omezená produkce vzhledem k pandemické situaci) 

a realizaci kulturně-vzdělávacích aktivit, které v první polovině roku v podstatě neprobíhaly.  
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3 PERSONALISTIKA 

V roce 2021 nedošlo k žádným výrazným personálním změnám. Po rodičovské dovolené 

nastoupila na HPP PhDr. Klára Beránková na svou předchozí pozici knihovník-katalogizátor, 

která svůj 0,75 úv. dělí mezi katalogizaci (0,5 úv.) a služby (oddělení pro dospělé, 0,25 úv.). 

Od roku 2017 pracuje v knihovně dobrovolník Jan Svatoš, který je již nedílnou součástí 

zaměstnaneckého kolektivu. Pomáhá s organizací fondu ve skladech a se zajištěním kulturních 

a vzdělávacích akcí pro veřejnost. V roce 2021 odpracoval 252 hodin.  

V letošním roce absolvovalo několik zaměstnanců oborovou rekvalifikaci. Mgr. Tereza Micková 

a Stanislava Macourková se zúčastnily kurzu Knihovník v přímých službách zajištěném Národní 

knihovnou ČR, Petr Matula absolvoval kurz Knihovník-katalogizátor poskytovaný Moravskou 

zemskou knihovnou.  

Zaměstnanci se během roku 2021 zúčastnili celkem 39 školení, ať již fyzicky, či online.  

Seznam absolvovaných školení 

Autorské právo  

Burza nápadů. Učíme se příběhem 

Canva: jednoduchý grafický nástroj 

Čtení je nuda? 

Datová gramotnost I 

Designové myšlení v knihovnách 

Do černého! 

Environmentální akce v knihovnách 

Feedback pomocí dotazníků 

Funkční (Ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi 

Jak mozek slyší řeč očima a jak se tato schopnost mění po nošení roušek 

Jazykové a deskové hry v trénování paměti 
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Kniha jako dobrodružství poznání  

Knihovnická mapa světa 

Knihovny a komunikace 21 - Jak bořit mýty a efektivně oslovovat cílové publikum 

Komiksy pro děti 

Koncepce rozvoje knihoven, Zpřístupnění děl nedostupných na trhu 

Konference o personální práci v knihovnách 

Lektorské dovednosti 

Mozek a ztracené neurony 

Nadstavbový kurz pro trenéry paměti 

Pedagogické minimum pro knihovníky I-II 

PR Akademie (8 lekcí) 

Pracovní právo 

Právní základ pro knihovníky se zaměřením na el. prostředí 

Prezentační dovednosti pro 21. století I-II 

Seminář pro uživatele mozku  

Sociální sítě a jejich využití při propagaci I-II 

Současná česká literatura 

Současná francouzská literatura na českém knižním trhu 

Společenská témata v young adult 

SUK – Současná literatura pro děti a mládež 

Školení VU3V 

Tisková konference České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging 

Udržitelnost v knihovnách 
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4 KNIHOVNÍ FOND 

4.1 Složení fondu 

Knihovna dlouhodobě buduje a spravuje kvalitní 

fond domácí a světové literatury se zvláštním 

zřetelem na fond regionální literatury a fond 

doporučené četby pro studenty (včetně on-line 

zdrojů). Fond se skládá z různých typů knihovních 

jednotek: knih, e-knih (vč. čteček e-knih), 

audioknih, časopisů a společenských her.  

Obratovost fondu (tj. kolikrát byla každá KJ 

půjčena) dosáhla hodnoty 1,1. Ideální hodnoty, 

která je Standardem pro dobrý knihovní fond 

definována mezi 2-3, není možno dosáhnout při 

stávající nadměrné velikosti fondu a skutečnosti, že 

se více než 60 % KJ nachází ve skladu. I z toho důvodu byla ve schválené Koncepci stanovena 

cílová hodnota na 70.000 KJ (dle Standardu 2-3 KJ/obyv.), nicméně odpis takového množství 

knih je personálně a časově náročný a dlouhodobý proces. 

Knihovna disponuje obsáhlým a kvalitním 

fondem regionální literatury, který průběžně 

propaguje a doplňuje jak o nové, tak starší tituly. 

V tomto roce byla zahájena systematická 

rekatalogizace těchto regionálních publikací 

včetně doplnění předmětových hesel a klíčových 

slov. Dále byla zahájena katalogizace kompletů 

regionálních periodik. Tato potřeba vznikla kvůli 

přechodu na knihovnický program Koha. 

Knihovna pokračuje v bezplatném půjčování e-knih ve spolupráci s dodavatelem Palmknihy. 

Vzhledem k protipandemickým opatřením a tím pádem omezenému provozu knihovny byl 

zaznamenán zvýšený zájem o e-výpůjčky, který nastal již v roce 2020 a přetrval i v roce 2021. 

Počet výpůjček v daném roce dosáhl 788. 

V tomto roce byla navázána spolupráce s Národní knihovnou v rámci projektu Díla nedostupná 

na trhu (DNNT). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem, ale nejsou 

na knižním trhu již dostupné. Přístup do databáze čítající několik desítek tisíc knih je umožněn 

pouze registrovaným čtenářům.  

4.2 Oddělení akvizice a katalogizace 

V procesu akvizice byl zvýšen důraz na zrychlení procesu objednávání a následného 

zkatalogizování a zpracování. Z toho důvodu bylo odstoupeno od spolupráce, případně byla 

Výdaje na akvizici  698 603,00 Kč 

Přírůstky 2.746 

Odpisy 5.021 

KJ celkem k 31. 12. 2021 93.610 

z 
to

h
o

 

   Beletrie  57.875 

   Naučná literatura 34.765 

   Periodika (tituly) 49 

   Audioknihy 663 

   Společenské hry 182 

   Jiné 76 
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navázána nová spolupráce s některými 

nakladatelstvími a distributory. V nákupu je 

věnována velká pozornost sériím a titulům, 

které nejsou k dispozici přes hlavního 

distributora. I v tomto roce pokračovala obnova 

fondu kvůli fyzickému stavu či ztrátám, zejména 

u fondu doporučené literatury.  

V tomto roce byl posílen nákup komiksů pro 

dospělé čtenáře, aby i v tomto žánru byl vybudován kvalitní fond. Vzhledem k velkému zájmu 

čtenářů je doplňován též fond audioknih a společenských her. Kromě toho byla uskutečněna 

velká objednávka her se zaměřením na vzdělávací hry pro menší děti a hry na trénování paměti 

(edice Kvído a Mozkovna). I z toho důvodu byly audioknihy a společenské hry určené dětskému 

čtenáři přesunuty na oddělení pro děti.  
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5 KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ SLUŽBY  

V lednu byla zahájena možnost online předregistrace, která usnadnila proces zápisu nových 

čtenářů a umožnila jim využívat online služby, jako například rezervace z regálu. Ta byla v době 

uzavírky knihovny v prvních měsících roku jediným způsobem, jak si vypůjčit knihovní 

dokumenty (rezervace konkrétních titulů a jejich následné převzetí u výpůjčního okénka). 

V září byly na všech odděleních instalovány platební terminály, které umožňují bezhotovostní 

platbu poplatků. 

V prosinci byl před hlavní budovu umístěn knihobox, který umožňuje vracet knihy 24/7. Od 

prvního dne je intenzivně využíván a kvitován.  

Přehled všech knihovnicko-informačních služeb je k dispozici na webových stránkách knihovny. 

 

5.1 Oddělení pro dospělé 

Během letní uzavírky byla knihám v příručním skladu 

přidělena stejnojmenná lokace, což od té doby 

usnadňuje vyhledávání knih na oddělení pro dospělé 

jak čtenářům, tak zaměstnancům. Zároveň došlo 

k přeskladnění starších knih z příručního skladu 

a z fondu fantastiky do skladu v 1. patře. 

Police umístěné u vchodu na oddělení byly vyčleněny pro knižní tematické výstavy, které jsou 

každý měsíc obměňovány. Z propagovaných témat lze zmínit např. udržitelnost, pěstování 

a sbírání bylinek, cestování, horory, Halloween či Vánoce. 

”Zadní část“ Oddělení pro dospělé, kde se 

dříve nacházela studovna, byla přejmenována 

na Oddělení pro dospělé – Sever. Název byl 

zvolen nejen s přihlédnutím ke světové straně, 

na kterou je zadní místnost orientována, ale 

také k typu fondu, kterým je fantastická a sci-fi 

literatura a komiks – do fantastické literatury 

totiž patří i Píseň ledu a ohně, v jejíž fiktivní 

geografii existuje oblast nazvaná Sever. Cílem 

těchto změn je přizpůsobit tento prostor 

především potřebám mládeže: výběrem fondu knih a společenských her, dostupností wi-fi, 

zřízením studijních míst, poskytnutím PC (vč. příslušenství) a odpočinkových zón. 

 

 

počet čtenářů 1.516 

fyzických návštěv  19.204 

počet výpůjček 55.243 

fond na volném výběru 15.041 
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5.2 Oddělení pro děti  

Na oddělení pro děti je od září roku 2021 nově 

k dispozici nabídka her a audioknih pro danou cílovou 

skupinu (daný fond byl dříve k dispozici pouze na 

oddělení pro dospělé). Nabídka deskových her byla 

navíc rozšířena o originální stojan od firmy Albi. Tato 

forma nabízí oblíbenou sérii her Kvído, které jsou 

zaměřené na rozvoj slovní zásoby, koncentrace a paměti, poznávání světa kolem nás. Také další 

hry, např. od firmy Mindok, jsou svým provedením velmi atraktivní a je o ně permanentní zájem. 

Z důvodu vysokého zájmu dětí a rodičů byla též rozšířena nabídka audioknih, jejichž poslech 

pomáhá rozvíjet motivaci ke čtenářské dovednosti a obohacuje posluchače o umělecký zážitek. 

Nově byl vyčleněn regál pro prezentaci 

nových knih a byl vyčleněn tzv. „zlatý fond“, 

který vznikl z potřeby upozornit čtenáře na 

knihy s uměleckou hodnotou jak po stránce 

obsahové, tak výtvarné. Jedná se zejména 

o tituly, které se již znovu nevydávají. 

Z dalších zajímavých novinek uplynulého roku 

nelze nezmínit první ročník příměstského 

tábora, který proběhl v červenci, či obohacení 

oddělení o 3D verzi jeho maskota – skřítky Prskavky. Postavička Prskavky v podobě látkové 

loutky seznamuje průběžně děti se základními pravidly půjčování knih, pomáhá lektorům 

besed navázat přátelský kontakt se čtenáři a knihovnice ji také zapojují do interaktivních aktivit 

a her. 

 

5.3 Pobočka Sídliště 

Prostor pobočky je v pronájmu od soukromého 

vlastníka a potřeboval by dílčí stavební úpravy (výměnu 

podlah, výmalbu), výměnu zastaralého vybavení 

a řešení nevyhovujícího zázemí. V řešení je přestěhování 

do přízemí bytového domu v ul. Na Morákově. Provoz 

je zajištěn 1 zaměstnankyní (1,0 úv.). Výpůjční služba 

knih a dalších dokumentů stejně jako rozvíjející se 

kulturně-vzdělávací a komunitní role pobočky je nezastupitelnou službou v dané lokalitě. 

Pobočka disponuje dlouhodobě budovaným kvalitním fondem pro všechny věkové kategorie. 

Pracovnice pobočky dlouhodobě spolupracuje se školami v okolí a podílí se spolu se 

zaměstnankyněmi oddělení pro děti v hlavní budově na celostátních akcích a kampaních. 

Zároveň rozvíjí své vlastní aktivity podporující komunitní charakter místa. 

počet čtenářů 576 

fyzických návštěv  4.834 

počet výpůjček 15.807 

fond na volném výběru 12.149 

počet čtenářů 401 

   z toho do 15 let 120 

fyzických návštěv  4.650 

počet výpůjček 15.634 

fond na volném výběru 16.151 
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Každý čtvrtek odpoledne probíhá na pobočce malý čtenářský klub. Tuto aktivitu vede 

Mgr. Lenka Hlaváčková, která zde pracuje s dětmi s Downovým syndromem nebo jiným 

mentálním postižením. Děti s paní učitelkou také částečně zajišťují donášku knížek seniorům, 

která je také součástí nabídky služeb pro čtenáře pobočky. 

Na pobočce probíhají každý měsíc pravidelné 

tvořivé výstavy, které jsou příjemným oživením 

prostoru pro čtenáře i další návštěvníky knihovny. 

Vystavovat zde může každý, kdo chce představit 

svůj koníček a třeba tím inspirovat ostatní. V rámci 

výstav dochází i ke spolupráci s institucemi v okolí 

– například zde vystavovala a představovala svou 

práci s dětmi nedaleká ZŠ a SŠ Čapkova Beroun. 

Výstava se jmenovala Rok ve speciální škole a proběhla v měsíci červnu. Na pobočce se také 

pořádají workshopy a setkávání. Díky menším prostorovým možnostem jsou tyto akce 

komornějšího rázu, maximálně pro 10 účastníků.  

Velmi hezkou vánoční akcí byla výstava Dobromilky, 

kdy pobočka pomáhala díky prodeji dobrovolníky 

ručně šitých látkových zvířátek Dobromilek se 

znovuobnovováním a oživením zanedbaného 

kostelíka v Rabštejně nad Střelou. 

Na pobočce vznikl Zlatý fond dětské literatury, 

doplňovaly se lokace knih a zastaralé tituly se vyřazovaly, aby uvolnily místo novým knihám. 

Byl vytvořen nový vizuál informačních tabulek, aby se čtenář v knihovně dobře orientoval.  

 

5.4 Pobočka Zdejcina 

Pobočka se nachází v budově patřící městu, zaujímá 

jednu místnost o výměře cca 12 m2. Stav budovy je 

zanedbaný, mobiliář zastaralý. V roce 2022 je jednou 

z priorit knihovny zjistit možnost alespoň částečně 

revitalizace, zaměřit se na obnovu fondu a mobiliáře. 

Provoz pobočky zajišťuje zaměstnankyně na DPP, 

otevírací doba je 2 hodiny v týdnu. Velké množství výpůjček je uskutečněno formou donáškové 

služby. Pobočka není oficiálně vykazována z toho důvodu, že v roce nebylo technicky možné 

zajistit její povinnou internetizaci.  

 

počet čtenářů 24 

fyzických návštěv  85 

počet výpůjček 406 

fond na volném výběru 3.125 
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5.5 Oddělení propagace a regionální literatury 

Během nuceného uzavření knihovny byla zahájena systematická práce s regionálním fondem. 

Důležité bylo vypracování manuálu pro regionální fond, který stanovuje pravidla pro akvizici, 

specifické zpracování i podmínky půjčování. 

Regionální fond je určen k archivaci, a je proto důležité zajistit jeho dlouhodobou ochranu. 

Primárně jde o ochranu regionálního fondu studovny, který slouží pouze k prezenčnímu 

půjčování v prostorách knihovny. Mnoho knih spadajících do této kategorie se však nacházelo 

i ve všech odděleních. V uplynulém roce proto došlo k hromadnému označení všech těchto 

dokumentů. Z důvodu zachování těchto dokumentů došlo také k přesunu všech starších titulů 

do studovního regionálního fondu. Tento fond se tak rozrostl o několik stovek titulů, které bylo 

nutné nově zrekatalogizovat. Celý tento fond bylo 

třeba nově oštítkovat a velmi staré tituly nově 

přebalit. Tato činnost zabere ještě významnou část 

dalšího roku. Stejně tak bude v příštím roce 

pokračovat rekatalogizace vybraných regionálních 

periodik a sborníků. 

Knihovna pokračovala také v započaté propagaci 

regionálního fondu s pomocí několika projektů. 

Předně šlo o projekt VIB – VelikánI Berounska 

(a Hořovicka), ve kterém bylo hravou formou představeno 40 regionálních osobností a s nimi 

související literatura. Z projektu vzešla i výstava před budovou knihovny. Druhý projekt 

s názvem Poklady regionu představuje jak literaturu, tak osobnosti formou článků 

zveřejňovaných ve zpravodaji Okamžik, na webu knihovny a na portále Berounský region.   

Během roku knihovna natočila tři krátká videa 

věnovaná regionálním osobnostem – Václavu 

Talichovi, Joachimu Barrandovi a Františku 

Hamplovi. Cílem bylo divákům přiblížit regionální 

osobnost zajímavou a poutavou formou, která 

zahrnuje záběry z míst spojených s danou 

osobností (ve výše zmíněných případech Talichova 

vila, Hamplova vila a Skryje), dialog knihovnic 

a přednes informací čerpaných z knih.  

Propagaci knihovny je věnována samostatná kapitola. 
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6 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Realizace vzdělávacích akcí byla ovlivněna epidemiologickou situací a vládními nařízeními. 

Přesto se povedlo uskutečnit několik zajímavých vzdělávacích cyklů pro dospělé a navázat na 

vzdělávací akce pro školy, které bohužel mohly knihovnu opět navštěvovat až od září. Některé 

akce byly přesunuty do virtuálního prostředí. 

6.1 Pro školy 

6.1.1 Mateřské školy/1. stupeň ZŠ 

¶ Seznámení s knihovnou 11x  

První návštěva knihovny, základní informace, zodpovězení otázek. 

¶ Advent 2x 

Vymezení pojmu a krátká diskuze, popis svátku v kontextu škola – domov – místo, kde 

žiji, adventní příběh. Práce s textem, vyhledávání knih na dané téma, prezentace 

jednotlivých knih, tiché čtení. 

¶ Knihy se zimní tematikou 1x 

Ukázka z knihy a práce s textem, otázky k tématu a diskuze, výběr knih na dané téma, 

prezentace knih, poezie. Ukázky, samostatné čtení. 

¶ Encyklopedie 1x 

Vymezení žánru, myšlenková mapa, vyhledávání podle obsahu, prezentace vybrané 

encyklopedie. 

¶ Doporučená četba 1x 

Doporučení zajímavých knižních novinek. 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka  

Do tohoto celostátního projektu se zapojilo celkem 133 dětí ze šesti tříd čtyř berounských škol. 

Předání knih a pamětních listů se pak konalo na každé škole jinak, dle aktuálních možností. 

Od sv. Ludmily k dnešku  

Další ročník tematického pořadu o svaté Ludmile se konal k 1100. výročí její smrti. Dopoledního 

programu pro základní školy se zúčastnily tři páté třídy z Wagnerovy ZŠ a jedna třída ze ZŠ 

Závodí. Program se opět konal v KD Plzeňka a ani tentokrát při něm nechyběla spisovatelka 

Klára Smolíková se spisovatelem Jiřím W. Procházkou. 

6.1.2 2. stupeň ZŠ 

¶ Seznámení s knihovnou (online) 1x 

První návštěva knihovny, základní informace, zodpovězení otázek. 

6.1.3 Střední školy 

¶ Seznámení s knihovnou 4x 

První návštěva knihovny, základní informace, zodpovězení otázek. 

¶ Josef Jungmann 2x 

Představení regionální osobnosti s důrazem na jeho význam a dílo. 
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V roce 2021 se uskutečnilo 23 vzdělávacích akcí pro školy. Zúčastnilo se jich 429 

žáků/studentů. 

 

6.2 Pro veřejnost 

S knížkou do života  

V rámci celostátního projektu Bookstart – S knížkou do života jsme nabídli úplně novou sérii 

setkávání pro rodiče s dětmi ve věku od 1 roku do 3 let. Pod vedením lektorky Petry Veselé děti 

spolu s rodiči pracovaly s knížkou, společně si hrály, zpívaly a učily se říkadla. O tuto novou 

formu programu byl mezi rodiči velký zájem. 

Přijímačky nanečisto  

35 žáků devátých tříd si u nás mohlo vyzkoušet přijímačky nanečisto a vyzkoušet si tak celý 

proces jednotné zkoušky. Akce se konala pod vedením Ing. Radka Januška z organizace 

prijimacky-beroun.cz.  

Genealogický kurz 

Online kurz s genealogem Pavlem Hnízdilem se konal v období únor–duben a zúčastnilo se ho 

12 zájemců. 

Poklady hudebního repertoáru 

Kvalitní a velmi úspěšný online cyklus s dirigentem Haigem Utidjianem proběhl v období 

duben–červen ve spolupráci s MKC Beroun. Zúčastnilo se ho 30 zájemců. 

ǒ Seznámení s dirigentem Haigem Utidjianem: jeho inspirace a hudební vzory 

ǒ „Alexandrova hostina“ G. F. Händela: od opery k oratoriím 

ǒ Lužanská mše Antonína Dvořáka známá i neznámá 

ǒ Symfonie Gustava Mahlera: hudba života pozemského i nadpozemského  

ǒ Mše h moll J. S. Bacha: vrcholné dílo západní hudby a jeho interpretace  

ǒ Deset hudebních skladatelek: „ženský hlas“ od 8. století do současnosti 

ǒ Nešpory Claudia Monteverdiho: velkolepá pocta sv. Panně Marii  

ǒ Hymnus Amoris Carla Nielsena: oslava života a lásky z pera dánského skladatele 
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Berounská akademie 

Pokračoval již třetí vzdělávací cyklus (každý cyklus se skládá ze tří ročníků) a uskutečnilo se 

9 akcí, posledních 5 přednášek 2. ročníku muselo proběhnout online, první 4 přednášky 

3. ročníku už se konaly prezenčně.  

Letní semestr (2020/2021): 

ǒ Triforium katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie 

ǒ Rembrandt: Portrét člověka 

ǒ Magické kameny 

ǒ Za tajemstvím jihočeských blat a selského baroka 

ǒ Vzácní obyvatelé strání 

Zimní semestr (2021/2022): 

ǒ Za tajemstvím jihočeských blat a selského baroka 

ǒ Revitalizace místních vodních ploch a potoka v Talichově údolí 

ǒ Maurův relikviář 

ǒ Bílá místa Berounska 

Virtuální univerzita 3. věku 

Letní semestr ještě musel proběhnout online, zimní už se konal prezenčně. Jelikož se již delší 

dobu nepořádají Závěrečné semináře ani promoce, připravili jsme v říjnu slavnostní 

improvizovanou promoci, ke které PEF ČZU v Praze poskytla předtočený ceremoniál. VU3V se 

pravidelně účastní skupina 13 účastníků. 

Letní semestr (2020/2021) 

ǒ Mistři evropského barokního malířství 17. století (doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.) 

Zimní semestr (2021/2022) 

ǒ Genealogie. Hledáme své předky (Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.) 

V roce 2021 se uskutečnilo 40 vzdělávacích akcí pro veřejnost. Zúčastnilo se jich 922 

návštěvníků 
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7 KULTURNÍ AKCE 

Pořádání kulturních akcí bylo během uplynulého roku taktéž znatelně omezeno. V době, kdy 

bylo možné akce pořádat, se nám podařilo uskutečnit několik významných událostí pro děti 

i pro dospělé. 

7.1 Pro školy 

Týden čtení dětem 

Týden čtení dětem se koná vždy první týden v červnu, ale stejně jako vše ostatní i tato akce 

musela být přesunuta. Uskutečnila se tak ve stejný termín jako Týden knihoven. Na čtení dětem 

jsme pozvali dva pány – Václava Kováře, předsedu spolu Berounská zeleň, a herce Ondřeje 

Kavana, který žije na Zdejcině. Václav Kovář četl dětem z knihy Slyšíš, jak mluví stromy? 

a z Knihy lesní moudrosti. Poslechly si ho děti ze ZŠ Radostná ve Zdicích a z Domácího 

vzdělávání Jany Králové. Ondřej Kavan četl dětem z Jungmannovy ZŠ Beroun z knihy Viktor 

a záhadná teta Bobina. 

Kroužek deskových her 

Kolega Petr Matula se stal vedoucím volnočasového kroužku deskových her na ZŠ V Zahradách. 

Dvouhodinový kroužek se konal od září pravidelně každou středu a účastnilo se ho 12 dětí 

z různých tříd prvního stupně. 

V roce 2021 se uskutečnilo 15 kulturních akcí pro školy. Zúčastnilo se jich 164 žáků.  
 

 

7.2 Pro veřejnost 

7.2.1 Přednášky 

Klub přátel výtvarného umění 

Poslední z řady oblíbených přednášek klubu s několik desítek let dlouhou tradicí. 

¶ Hrnčířské trhy (promítání filmu Jana Zímy st.) 

¶ Ohlédnutí (členové klubu se na poslední přednášce rozloučili se svým dlouholetým 

vedoucím, Janem Zímou st.)  
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Modrej Beroun – Cestovatelské večery 

Cestovatelské večery spolku Modrej Beroun našly dočasné zázemí v prostoru knihovny.  

¶ Pohlednice z Machu Picchu (povídání Michala Maška, který s několika kamarády pobyl 

čtyři týdny v Peru a další týden v Bolívii) 

¶ Vzpomínka na Africkou odyseu aneb O cestování nejen za černými čápy (přednášel 

RNDr. František Pojer) 

¶ Tádžikistán (Petr Kalač nás bez cestovky vzal do země pod střechou světa) 

¶ Madagaskar (Petr Kalač nás zavedl na ostrov, kde se život vyvíjel zcela jinak) 

Jak efektivně připravit své dítě k přijímacím zkouškám  

Rodiče budoucích gymnazistů a středoškoláků se dozvěděli, jak efektivně připravit své dítě na 

přijímačky a jakou zvolit strategii při přípravě. Seminářem provázel Ing. Radek Janušek, lektor 

přípravných kurzů prijimacky-beroun.cz. 

Houby: jejich využití a význam pro člověka 

Známý mykolog Jindřich Oldřich posluchače seznámil s velkým množstvím jedlých i nejedlých 

hub rostoucích i v přírodě Berounska 

Zdraví je v naší hlavě 

Přednáška Jarmily Mandžukové byla o nejdůležitějším tématu života z pohledu psycho-

somatiky. 

Kytky k jídlu 

Kulinární spisovatelka a květinová gurmánka Jana Vlková nám ukázala, co se dá najít k snědku 

pod sněhem. 

7.2.2 Besedy 

Literární večery Stranou 

Besedy se známými českými básníky, spisovateli či překladateli zajišťuje a moderuje Lenka 

Kuhar Daňhelová, předsedkyně spolku Stranou. 

¶ říjen: překladatelé severu Michal Švec a Jitka Jindřišková 

¶ listopad: Tereza Boučková 

Ven ze stínu 

Herec a moderátor Jiří Werich Petrášek vyprávěl nejen o tom, jak se žije ve stínu slavného otce. 

7.2.3 Festivaly 

Fotoblázinec 

Nekomerční fotografický festival pro profesionály i amatéry se uskutečnil již po osmé.  

7.2.4 Workshopy 

Panenka v kapse 

S Marií Magdalenou Knapik jsme vytvářeli Motánki – po staletí známé panenky, které se 

nacházejí téměř v každé slovanské zemi. 
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Vyrob si vlastní krmítko 

Děti si pod vedením Katky Nepustilové vyrobily krmítko, které si mohly odnést domů. 

Jak na komiks 

Úvod do tvorby komiksu pro děti vedl kreslíř Tom Pekárek. 

Slovanská gymnastika 

Ladunica – fyzické, emoční cvičení se slovanskými kořeny. 

Vyrob si draka 

S dobrovolníky, kteří tu každý čtvrtek byli pro všechny žáky, kteří potřebovali pomoct se školou 

a s učením, si děti vyráběly draky. 

Rozeznění – alikvótní zpěv a tibetské mísy  

Hudební setkání s alikvóty a tibetskými mísami pod vedením Lady Čubové ukončené krátkým 

poslechovým koncertem. 

7.2.5 Koncerty 

Zvukový dýchánek s tibetskými mísami (3 setkání)  

Koncert tibetských zpívajících mís a dalších relaxačních hudebních nástrojů pod vedením Lady 

Čubové. 

7.2.6 Venkovní akce 

Poselstvo vévody Štěpána II. 

Průvod se poprvé zastavil i v areálu před knihovnou, kde bylo připraveno dobové tržiště 

a krátký historický program.  

Prsk-off 

Program plný zábavy a her pro celou rodinu s naší knihovní skřítkou Prskavkou. 

Putování krajem a časem 

Poprvé jsme uspořádali pětidenní příměstský tábor, který dětem nabídl spoustu nevšedních 

zážitků.   

Závodí fest 

Multižánrový hudební festival Závodí fest jsme už podruhé doplnili naším stánkem s deskovými 

i venkovními hrami.  

Ztracený knihovník 3  

Třetí díl únikové hry o ztraceném knihovníkovi se odehrával v ulicích Berouna.  

7.2.7 Kluby 

Čtenářský klub (4 setkání)  

Pro všechny nadšené čtenáře, kteří si rádi o knížkách povídají a touží sdílet své čtenářské zážitky 

jsme připravili čtenářský klub, který se konal jednou měsíčně. 
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Herka (6 setkání)  

Klub deskových her pro mladé hráče ve věku 13–18 let se konal pod vedením protestantských 

farářů Jordana Tomeše a Davida Kašpera každý druhý pátek. 

Klub hráčů (4 setkání) 

Pro hráče deskovek všech věkových skupin pořádáme vždy první sobotu v měsíci herní klub. 

Setkávání s klienty Domova TGM Beroun  

Pravidelné setkávání knihovnice se seniory nad rozličnými tématy s knihou. 

¶ Svatý Václav – Tetín, Budeč 

¶ Historie berounských kasáren  

¶ Filmový průvodce po knihovně 

V roce 2021 se uskutečnilo 50 kulturních akcí pro veřejnost. Zúčastnilo se jich 1679 

návštěvníků.  

 

7.2.8 Výstavy 

VIB – VelikánI Berounska (a Hořovicka) (projekt Městské knihovny Beroun) 

Čteme. Čteme? Čteme! (putovní výstava Národní knihovny) 

Ostrov odpadu (ochotníci Zdejcina) 

Berounsko jako příležitost pro firmy a podnikatele (Krajská hospodářská komora) 

Stranou (Lenka Kuhar Daňhelová) 

Rok ve speciální škole (Irena Nová, ZŠ Čapkova) 

Příroda Městské hory (Miloslav Růžička) 

Když jsem šel z hub (putovní výstava Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany) 

Legínománie (Jitka Heroutová, Ladislava Heiesová – Textilmánie) 

To nejlepší z Fotoblázince (výherní fotografie z fotofestivalu) 

Šperky pro radost (Zuzana Davidová) 

...a včera se tu pásly laně (Martina Šimková) 

Patchwork (Kateřina Perglová) 

Vzhůru k nebesům (Božena Musilová) 

Dobromilky (Klára Vaňáková) 



 
21 Výroční zpráva Městské knihovny Beroun 

V roce 2021 se uskutečnilo 15 výstav, které se konaly v prostorách oddělení pro dospělé, ve 

vestibulu knihovny a na pobočce Sídliště. V době uzavření knihovny byl také využíván prostor 

před budovou a okna v přízemí.  

 

8 KOMUNITNÍ AKTIVITY 

Zažít město JINAK 

V září proběhl v areálu před knihovnou druhý 

ročník sousedských slavností Zažít město jinak, 

který organizačně zajistila naše knihovna a Jiná 

káva. Slavnost byla zahájena společným 

brunchem, následně byl pro návštěvníky 

připraven bohatý a pestrý program: hudební, 

taneční a divadelní vystoupení, charitativní 

bazar knih, ping-pong a deskovky, veslařské 

trenažery, výměna věcí (SWAP), zvířata z farmy 

Kozí hůrka či možnost projížďky na cyklorikše. Nechyběly ani domácí dobroty, prezentace 

místních neziskovek a doprovodné aktivity pro děti. Akci cca 800 účastníků a po celou dobu 

panovala přátelská a pohodová atmosféra. 

Setkání pro blízké duševně nemocných 

V listopadu 2022 se ve spolupráci s místní organizací Lomikámen, z. ú. uskutečnilo první Setkání 

pro blízké osob s duševním onemocněním. Jedná se o neformální svépomocnou skupinu, kde 

je možné v bezpečném prostředí sdílet starosti i radosti, které přináší blízkost osoby s duševním 

onemocněním. Setkání se konají v prostorách knihovny jednou za dva měsíce, vždy v pátek. 

Semínkovna a sdílení sazenic 

Po několika letech fungování Semínkovny na pobočce Sídliště bylo zřízeno místo pro výměnu 

semínek také v hlavní budově v kasárnách. Na chodbě na oddělení pro dospělé si tak zájemci 

mohli vybrat semínka z několika „šuplíčků“: bylinky, letničky, ovoce a zelenina, trvalky. 

V průběhu května a června do knihovny lidé mohli nosit sazeničky, které už neměli kam zasadit, 
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ale bylo jim líto je vyhodit. Bylo připraveno sběrné 

místo, odkud bylo možné si sazeničky také odnést 

a zasadit. Připojila se i pobočka. Zpráva o této akci 

měla ohromný ohlas na Facebooku. 

V roce 2021 se uskutečnily 2 komunitní akce pro 

veřejnost. Zúčastnilo se jich 802 návštěvníků.  
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9 SPOLUPRÁCE 

9.1 Spolupráce s místními organizacemi a spolky 

Úspěšně spolupracujeme s množstvím dalších institucí a spolků v Berouně i okolí. Spolupráce 

je velmi různorodá a zahrnuje široký okruh možností. Knihovna např. poskytuje prostory pro 

setkávání spolků a pořádání přednášek. 

S některými organizacemi pořádáme společné 

akce. Snažíme se podporovat jiné neziskové 

organizace. Další instituce nám pomáhají 

propagovat akce knihovny, nebo je financovat. 

Velice pozitivní je fakt, že seznam spolu-

pracujících institucí se stále rozrůstá, jak je patrné 

ze seznamu níže (nově navázané spolupracující 

subjekty jsou zvýrazněny). 

 

Seznam spolupracujících organizací  

ǒ Berounská zeleň 

ǒ Berounský region (redaktorská činnost) 

ǒ Církev bratrská Beroun (Herka) 

ǒ Českobratrská církev evangelická (Herka) 

ǒ Destinační agentura Berounsko (propagace) 

ǒ Domov seniorů TGM Beroun (besedy pro klienty) 

ǒ Gymnázium Joachima Barranda (setkávání se studenty) 

ǒ Klub důchodců Beroun 

ǒ Klub přátel výtvarného umění Beroun (pořádání přednášek)  

ǒ Lomikámen (Zažít město jinak, Setkávání pro blízké duševně nemocných) 

ǒ Město Beroun (MAP II) (Bookstart) 

ǒ Městské kino Beroun (propagace) 

ǒ Městské kulturní centrum (Genealogický kurz, Závodí fest, propagace) 

ǒ Mgr. Marie Holečková (Berounská akademie) 

ǒ Modrej Beroun (Cestovatelské večery) 

ǒ Nadace Tipsport (Zažít město jinak) 

ǒ Naše škola o.p.s. (hledání dobrovolníků, doučování) 

ǒ Petra Veselá (Bookstart) 

ǒ Prijimacky-beroun.cz (Přijímačky nanečisto) 

ǒ Stranou, z.s. (Literární večery) 

ǒ Textilmanie (SWAP) 

ǒ ZŠ Čapkova (pohoštění na akce) 

ǒ ZŠ V Zahradách (deskoherní kroužek) 

ǒ ZUŠ V. Talicha Beroun (grafický návrh knihoboxu) 

ǒ Zvířecí pohoda Bzová (finanční sbírky, prezentace v knihovně) 
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9.2 Spolupráce s knihovnami  

Meziknihovní výpůjční služba knihovnám  

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

z jiných knihoven. V roce 2021 berounská knihovna kladně vyřídila 212 požadavků od svých 

čtenářů. Naopak jiným knihovnám bylo půjčeno 129 knih. Poštovní náklady na danou službu 

jsou mezi knihovnami vzájemně zpoplatněny. Tato služba je zpoplatněna i čtenářům. 

Služba pro místní knihovny 

Městská knihovna Beroun jako bývalá okresní knihovna pověřená regionálními funkcemi 

i nadále spolupracuje s některými obecními knihovnami, které o tuto spolupráci projevily zájem. 

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

berounské knihovny. Místním knihovnám jsou též přednostně, v rámci nabídkové povinnosti, 

nabízeny vyřazené tituly z fondu berounské knihovny 

Svaz 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 byla za berounskou knihovnu ředitelka 

Michaela Škeříková.  
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10 PROPAGACE 

Svoji činnost knihovna propaguje zasíláním tiskových zpráv do regionálních periodik 

(Berounský deník, MF Dnes Střední Čechy, Radniční list). Využívá dnes již standardní internetové 

platformy jako webové stránky (započaly práce na nových), Facebook a nově také Instagram. 

Dále spolupracuje s Českým rozhlasem Region, který informuje o zajímavých akcích konaných 

v knihovně, s Městských informačním centrem 

Beroun, s Městským kinem Beroun a destinační 

agenturou Berounsko. Nově propaguje své akce na 

portále Berounský region, kde zaměstnankyně 

knihovny působí jako jedna z redaktorek. Pro 

knihovnu je též důležitá možnost využívání 

městských výlepových ploch. Díky nabídce MKC 

mohla knihovna poprvé využít billboard 

v Koněpruské ulici a redaktorky Města Beroun 

umožnily knihovně prezentaci služeb knihovny v Berounském videozpravodaji. 

Knihovna pravidelně zasílá newsletter registrovaným čtenářům i dalším zájemcům o tuto 

službu. Byly zavedeny uvítací e-maily pro nové čtenáře. Knihovna pokračuje ve vydávání 

zpravodaje OKAMŽIK (O Knihovnických Aktivitách, Myšlenkách, Životě i Knihách), kde 

informuje o akcích, službách či zajímavých knihách a věnuje prostor i regionální literatuře 

a osobnostem. 

Svoji bohatou činnost prezentovala ředitelka knihovny na semináři věnovaném komunitním 

aktivitám v knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Knihovní tým se též poprvé úspěšně 

zúčastnil závodu dračích lodí. 

V minulém roce byla ukončena spolupráce s portálem Berounsko žije a Podbrdskými novinami 

(obojí zaniklo). 
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11 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 – 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



 

 



Roční výkaz o knihovně 
za rok 2021 

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2021. 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 95885 

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

0102 93610 

v
 t

o
m

 

naučná literatura 0103 34765 

krásná literatura 0104 57875 

rukopisy 0105 0 

mikrografické dokumenty 0106 0 

kartografické dokumenty 0107 2 

tištěné hudebniny 0108 22 

zvukové 0109 663 

zvukově obrazové 0110 5 

obrazové 0111 0 

elektronické dokumenty 0112 18 

jiné 0113 260 

Počet exemplářů titulů docházejících periodik 0114 49 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru 0115 45527 

Přírůstky 3 0116 2746 

Úbytky 4 0117 5021 

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  

 

II. UŽIVATELÉ 

 Č. ř. Celkem 
a 1 2 

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období  0201 2517 

z toho registrovaní uživatelé do 15 let 0202 730 

Návštěvníci celkem (ř. 0204 + ř. 0210) 0203 66898 

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 0204 33950 

v
 t

o
m

 

návštěvníci půjčoven a studoven 0205 27558 

návštěvníci využívající internet v knihovně 0206 55 

návštěvníci kulturních akcí 0207 4574 

návštěvníci vzdělávacích akcí 0208 1508 

návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním 
pořadatelem 

0209 255 

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

0210 32863 

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0210) 0239 170993 

                                                                                                     
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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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 85106 

v
 t

o
m

 

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy) 0302 13547 

krásná literatura dospělým uživatelům (knihy) 0303 50682 

naučná literatura dětem (knihy) 0304 3423 

krásná literatura dětem (knihy) 0305 12813 

výpůjčky periodik 0306 2536 

rukopisy 0307 0 

mikrografické dokumenty 0308 0 

kartografické dokumenty 0309 0 

tištěné hudebniny 0310 0 

zvukové 0311 1290 

zvukově obrazové 0312 0 

obrazové 0313 0 

elektronické dokumenty 0314 10 

jiné 0315 805 

Prezenční výpůjčky evidované (z ř. 0301) 7 0316 140 

Prolongace (z ř. 0301) 7 0317 28067 

Kontrolní součet (ř. 0301 až 0317) 0339 198013 

 

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
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s
lu

ž
b

a
 v
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á
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p
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d
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 z
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k
n

ih
o

v
e

n
 

počet požadavků  0401 129 

počet kladně vyřízených 
požadavků  

0402 129 

z
a

s
la

n
é

 

p
o

ž
a

d
a

v
k
y
 

jin
ý
m

 

k
n
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o

v
n

á
m

 

počet požadavků  0403 156 

počet kladně vyřízených 
požadavků  

0404 153 

M
e
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m
e
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ih

o
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n

í 
v
ý
p
ů

jč
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í 

s
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b

a
  

p
o

ž
a

d
a

v
k
y
 

z
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ý
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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 65 

Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, aj.) 0416 60 

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

0417 0 

Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem 0418 2 

 

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. 2022 

Kult (MK) 12-01 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury 
ČV 117/21 ze dne 1. 10. 2020j 

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 19 988 

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 1134 

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 72203 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 0504 4778 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo 
knihovnu 

0505 25175 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu 
z prostoru knihovny 

0506 1054 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu 
z prostoru mimo knihovnu  

0507 7668 

Počet vlastních specializovaných databází  0508 2 

Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů  0509 2 

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

0510 4 

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

0511 20 

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů  0512 89 

Počet e-výpůjček e-dokumentů  0513 788 

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů)  0514 3780 

Kontrolní součet (ř. 0503 až 0514) 0539 115563 

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 252 

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0610) 0639 275 

VII. PŘÍJMY, RESP. VÝNOSY 

 Č. ř. Celkem v Kč 

a 1 2 

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží  0701 328064 

 z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti 0702 328064 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu 0703 70000 

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

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0705 7286000 

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů 0706 98932 

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0707 0 

 z toho z fondů EU 0708 0 

Dary a sponzorské příspěvky 0709 21481 

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 0710 42127 

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

0711 7846604 

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 16021272 

VIII. VÝDAJE, RESP. NÁKLADY 

 Č. ř. Celkem v Kč 
a 1 2 

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0801 1976750 

 z toho nájmy 0802 180300 

Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807) 0803 5455680 

v
 t

o
m

 

mzdy (resp. platy) 0804 3817048 

ostatní osobní náklady 0805 191530 

náklady na zdravotní a sociální pojištění 0806 1282681 

zákonné sociální náklady 0807 164421 

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

0808 698603 

z
 t

o
h

o
 

nákup a předplatné periodik 10 0809 47535 

nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje 10 0810 34986 

Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0811 0 

Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0812 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0813 5220 

Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0814 71578 

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

0815 7509228 

 z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815) 0816 7487232 

Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) 
celkem 

0817 100974 

v
 t

o
m

 

hmotný majetek 11 0818 100974 

nehmotný majetek 12 0819 0 

Kontrolní součet (ř. 0801 až 0819) 0839 29124740 

 

IX. SÍŤ KNIHOVEN K 31. 12. 2021 

 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: 
 
7. 2. 2022 

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 

 


