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1. Oddělení pro dospělé 

Do služeb oddělení pro dospělé spadá výpůjční služba, meziknihovní výpůjční služba (MVS) a služba 

rešeršní. Další činností tohoto oddělení je taktéž balení a opravování poničených knih včetně evidence 

návaznosti dílových publikací. Písemná komunikace se čtenáři byla v posledních letech rozšířena o email  

a SMS.   

Výsledná statistika za rok 2012: 

 Počet čtenářů:   1683   

 Počet návštěv:   22940 

Návštěvníci on-line služeb: 12377 

 Počet výpůjček:   

  Naučná literatura: 21645 

  Krásná literatura: 56522 

 MVS požadovaná: 

  Z jiných knihoven: 905 

  Jiným knihovnám:  253 

  

2. Oddělení studovna a čítárna 

Do služeb oddělení studovny a čítárny spadá evidence a výpůjční služba časopisů, prezenční půjčování 

odborné literatury, prezenční půjčování tištěných sbírek zákonů do roku 2004 včetně přístupu do 

databáze sbírek zákonů CODEXIS ONLINE firmy Atlas Consulting. Mezi další služby studovny patří 

bezplatný přístup na internet, kopírování, tisk, skenování a rešeršní služba.  

Součástí fondu studovny je regionální fond knih a místních periodik, jejichž články jsou systematicky 

vybírány a evidovány do analytické článkové databáze. Tato databáze obsahuje články periodik jako 

Berounský deník, Radniční list, ECHO či Podbrdské noviny. Regionální funkce je dále doplněna správou 

databáze regionálních osobností, která obsahuje jmenné autority významných osobností Berounska   

a Hořovicka.   

Výsledná statistika za rok 2012: 

 Počet periodik:   42 

 Počet knih:    3085 

 Počet knih s regionální tématikou: 1012 

Počet návštěv:    3362 

Návštěvníci internetu:   1879 

Počet evidovaných osobností:  681  

Počet excerpovaných článků:  7309 
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3. Oddělení pro děti 

Do služeb oddělení pro děti spadá vedle výpůjční služby také systematická spolupráce s místními 

školami a družinami. Během roku se konají besedy na témata předem domluvená s vyučujícími. Oddělení 

pro děti se již několik let zapojuje do celostátních aktivit - Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Den 

pro dětskou knihu, Pasování na čtenáře nebo Týden čtení dětem. Cílem těchto akcí je vytváření pozitivního 

vztahu dětí k četbě a tím zdokonalování čtenářské gramotnosti, díky které budou moci úspěšně fungovat 

v dnešní informační společnosti.  

Výsledná statistika za rok 2012: 

 Počet čtenářů:     538    

 Počet návštěv:     5391  

 Počet výpůjček:     

  Naučná literatura:   2011 

  Krásná literatura:   10632 

 Počet uskutečněných besed pro školy: 58 

 Počet celostátních akcí:   2 

 

4. Oddělení akvizice a katalogizace 

Akviziční oddělení zajišťuje pravidelný a postupný výběr a objednávání knižních titulů během celého 

roku, čímž je v rámci finančních možností zajišťována dostupnost knižních novinek. Cílem je zajistit výběr 

toho nejlepšího z českého knižního trhu. Nákup knih je ponejvíce zajišťován přes Obchodní a propagační 

agenturu OPA, která nabízí knihy vydané ve dvou stovkách českých nakladatelství.  

Katalogizace knih je prováděna prostřednictvím sdílené katalogizace, kdy jednotlivé záznamy jsou 

upravovány a doplňovány dle katalogizačních pravidel a potřeby knihovny. Tyto záznamy jsou každý 

měsíc zasílány do souborného katalogu prostřednictvím Národní knihovny. Berounská knihovna, jakožto 

člen Svazu knihovníků a informačních pracovníků, umožňuje náhled obálek a anotací knih ve svém on-line 

katalogu, který je přístupný přes internet. Náš on-line katalog umožňuje také proklik do otevřené 

encyklopedie Wikipedie u vybraných hesel a termínů.  

Výsledná statistika za rok 2012: 

 Přírůstky:     3549 

 Úbytky:     6891 

 Náklady na pořízení knihovního fondu: 600 697,- Kč  

 

5. Pobočka Na sídlišti 

Naše pobočka Na Sídlišti zprostředkovává výpůjční službu knih a časopisů pro dospělé i dětské 

čtenáře. Vzhledem k prostorovým omezením není možné pořádat akce pro dospělé čtenáře. Proto je 

činnost pobočky zaměřena zejména na spolupráci s místními školami a školními družinami, které knihovnu 

pravidelně navštěvují. V roce 2012 byl vytvořen dětský koutek, který přivítaly zejména maminky na 

mateřské dovolené, které knihovnu hojně navštěvují. Nelze opomenout ani významnou pozici knihovny 
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v rámci volnočasových aktivit seniorů bydlících Na Sídlišti, pro které je dojíždění do centra města velmi 

obtížné. Knihovnu také často navštěvují klienti pečovatelského domu sídlícího ve stejné budově, jako 

knihovna. 

Výsledná statistika za rok 2012: 

 Počet čtenářů:     365   

 Počet návštěv:     5565 

 Počet výpůjček:     

  Naučná literatura:   1186 

  Krásná literatura:   18450 

 

6. Akce knihovny 

Městská knihovna Beroun pořádá již řadu let kulturní a vzdělávací akce pro školy a širokou veřejnost. 

Ve spolupráci s místními základními a středními školami pořádáme besedy na předem domluvená témata 

nebo informačně-bibliografické besedy. Tématická nabídka akcí pro dospělé se pohybuje od autorských 

čtení přes besedy s regionální tématikou, po cestopisné přednášky. Většina besed se koná v prostorách 

oddělení pro děti, výjimečně je zapůjčován sál v prostorách Klubu důchodců. I v tomto roce jsme 

pokračovali ve spolupráci s paní Marií Holečkovou při pořádání besed z cyklu „Setkání s autory, které 

máte rádi“ a Církví bratrskou Beroun. Nově jsme navázali spolupráci s Centrem psychologicko-sociálního 

poradenství Středočeského kraje. 

Během roku jsme uskutečnili na 26 besed a přednášek na rozličná témata. Dále jsme se zapojili do 

celostátních akcí Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden čtení dětem a Den pro dětskou knihu. 

Velký zájem jsme zaznamenali o další ročník fotografického festivalu FOTOblázinec. V prostorách 

oddělení pro dospělé, studovny a vestibulu jsme uspořádali 16 výstav. Devět výstav bylo zahájeno 

vernisáží, v rámci kterých se uskutečnila dvě taneční a čtyři hudební vystoupení. Samostatným hudebním 

vystoupením byl pořad pana Richarda Pachmana určený pro žáky základních škol.  

Počet uskutečněných výstav a vernisáží:   

Počet uskutečněných kulturních akcí:  77  

Počet uskutečněných vzdělávacích akcí: 55    

 

7. Public relation 

Městská knihovna Beroun informuje o své činnosti prostřednictvím tištěných i elektronických médií. 

Tiskové zprávy jsou pravidelně zasílány do Berounského deníku, Radničních listů, ECHA, Podbrdských novin, 

Mladé Fronty, Sedmičky, 5+2 dny a Našeho regionu. Dále knihovna informuje elektronická periodika jako 

je Berounský region, Vaše literatura cz a FOTOmonitor. Pravidelně jsou aktualizovány naše webové 

stránky a profil na facebooku. Přehled o plánovaných akcích je zasílán na e-maily čtenářů, kteří si o tuto 

službu zažádali. Touto formou jsou dále informováni zástupci dalších berounských kulturních a vzdělávacích 

institucí včetně zastupitelů města. Po dohodě s městským úřadem využíváme možnosti propagace na 

vývěsních plochách. 
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8. Vzdělávání pracovníků a spolupráce s profesními organizacemi  

Pracovnice knihovny se zúčastňují vzdělávacích seminářů na odborná knihovnická témata (katalogizační 

pravidla, domácí a zahraniční literatura aj.) a exkurzí do jiných knihoven.  

Městská knihovna Beroun je členem oborové organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

SKIP. Tato celostátní organizace je rozčleněna do jednotlivých regionů, kdy v rámci středočeského regionu 

má knihovna svého zástupce v regionálním výboru, kdy od roku 2010 je předsedkyní středočeského SKIPu 

berounská knihovnice Mgr. Lada Schovánková. 

 

9. Fotografická příloha 

9.1. Besedy a přednášky  

9.1.1. Přepisovačka 

 

 

9.1.2. Nebe, peklo nebo nic? 
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9.1.3. Berounský kulatý stůl 

 

 

9.1.4. Kluci, kde jste? 
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9.1.5. Život je umění i hádanka. Co všechno se může stát a co všechno se nemusí  

 

9.1.6. O štěstí v umírání 

 

 

 

9.1.7. Putování tajemnými místy Podbrdska 
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9.1.8. Lomy a vápenice Českého krasu 

 

9.1.9. Může být každý léčitelem? 

 

9.1.10. S kamerou po bájných místech Berounska 
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9.1.11. Vesmír v roce 2012 

 

9.2. Výstavy a vernisáže 

9.2.1. Ve víru barev  
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9.2.2. Fotoúlety 
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9.2.3. Průřez naší tvorbou 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4. Horizonty 
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9.2.5. Tápání aneb Cesta k abstrakci 
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9.2.6. Barvy snů 

 

 
9.2.7. Inferno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9.2.8. Solvayovy lomy 
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9.2.9. Magdalena Součková – malířka a restaurátorka 
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9.3. Různé 

9.3.1. Noc s Andersenem 

 

 

9.3.2. Týden čtení dětem 
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9.3.3. Festival STRANOU. Evropští básníci naživo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.4. FOTOblázinec 
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9.3.5. Mistr Jan Hus 
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9.3.6. MUJ! 

 

 

 

9.3.7. Den pro dětskou knihu 2012 
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10.Přehled akcí roku 2012 

Uskutečněné akce, besedy, přednášky a vernisáže 

 
 

Labyrint vernisáž výstavy fotografií autorů Petr Jílek, 

Iryna Hashchyshyn, Tomáš Karčmář, Zbyněk Jára a 

Michaela Sochorová Dandová se uskutečnila v pondělí 2. 
ledna od 17,30 hodin.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Ve víru barev vernisáž výstavy obrazů Mileny Dolečkové 
se uskutečnila ve středu 4. ledna 2012 od 18 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Přepisovačka 19. ledna 2012 od 17,30 hod proběhlo čtení z 

knihy Přepisovačka v podání autorky Mileny Štráfeldové 
a beseda s autorkou, která je zároveň redaktorkou Českého 
rozhlasu. Zájemci si mohli nejen tuto knihu, ale i další, které 
vyšly ve stejném nakladatelství, zakoupit a nechat podepsat.  
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Jóga pro mozek Jedná se o jednoduchou a mimořádně účinnou techniku, která dodává 
mozku energii a aktivuje jeho činnost. Při používání této techniky se zlepšuje soustředění a 
pozornost. Zlepšuje se schopnost učit se a pamatovat si, zlepšuje schopnost logického 
uvažování, zvyšuje psychickou stabilitu a snižuje stres. Workshop se uskutečnil ve středu 25. 
ledna 2011 od 17,30 do 20,30 hodin. Kurzovné činilo 610,- Kč. Lektorka Eliška 
Gottfriedová.  
 

 
 

Fotoúlety vernisáž výstavy fotografií Ing.Arch. Jany 
Vinterové a Jiřího Pavlise se uskutečnila v pondělí 6. 
února 2012 od 17,30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Reiki a mocná síla lidské mysli Do Berouna znovu zavítal 

Mistr Reiki Tomáš Brož, který hovořil o všudypřítomné 
energii kolem nás, o geopatogenních, patogenních a 
psychogenních zónách, o Reiki z pohledu kvantové fyziky a 
klasické medicíny a o mocné síle podvědomí. Přednáška se 
uskutečnila ve čtvrtek 9. února od 17,30 hodin. 
 
 

 

 
Jaký bude rok 2012? Rok 2012 je a asi bude jedním z 
nejslavnějších v historii lidstva. Napsali nám o tom před více 
než 2000 lety nejen svatí prorokové. S velmi přesným datem 
21.12.2012 se setkáme i v dávných mayských kodexech. Co 
nás čeká v tomto roce? Katastrofy přicházející z vesmíru, 
posuny klimatu, nebo i změny pozitivní? A co na očekávané 
události říkají klimatologové, astronomové, archeologové a 
odborníci z dalších vědních oborů? O tom jsme si povídali na 
únorové besedě se známou autorkou a televizní scénáristkou 
Jitkou Lenkovou, která zpracovala na toto téma i svoji 
stejnojmennou knižní novinku. V závěru besedy proběhla 
autogramiáda a nabídka knih autorky. Beseda se uskutečnila 
ve středu 15. února 2012 od 17,30 hodin v rámci cyklu 
Setkání s autory, které máte rádi paní Marie Holečkové.  
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Čím nás krmí média aneb "Je to pravda, říkali to v 
televizi" Přednáška přináší zamyšlení nad současnou 
společností v kontextu s médii (sdělovacími prostředky), 
která se stala v průběhu 20. století běžnou součástí našeho 
života v takové míře, že si to už neuvědomujeme. Média, 
konkrétně film hraný, dokumentární atd. jsou jedním z 
nejsilnějších prostředků sloužících k utváření lidského mínění 
a pomáhají formovat naši kulturu. Kdo koho ale formuje? 
Společnost obsah médií nebo média formují společnost? O 
své úvahy o úloze médií ve společnosti se s námi podělila 
MgA. Jana Krausová, absolventka Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přednáška se 
uskutečnila ve čtvrtek 1. března 2012 od 17,30 hodin.  
 
 

 

Průžez naší tvorbou Vernisáž fotografické výstavy Jiřího 
Hyky, Petra Kudláčka a Luboše Hadzimy. Vernisáž se 
uskuteční v pondělí 5. března 2012 od 17,30 hodin.  
 
 
 
 
 

 

 
Bosna a Herzegovina aneb Spousta hor, tři národy, 
jedna historie - další cestopisná přednáška Jirky 
Lehejčka se uskuteční ve čtvrtek 22. března 2012 od 17,30 
hodin. 
Cestopisná přednáška pana Lehejčka, studenta Fyzické 
geografie na PřF UK, nás tentokrát zavede do Bosny a 
Herzegoviny, kde se svými spolužáky pobýval jeden měsíc. 
Autostopem, místními nespolehlivými spoji, na kanoi i po 
svých s batohem na zádech se dostali mezi lidi, kteří museli 
vytrpět nejkrvavější konflikt v Evropě od konce 2. světové 
války. Povídat se bude o tom, jak tam lidé žijí, o kráse tamní 
přírody i atmosféře horských muslimských vesnic i 
orientálních měst, o bohaté historií mísících se kultur a 
náboženství zasazené do opuštěných hor se spoustou 
minových polí. Vstupné 30,- Kč.  
  

 

Berounská starostka přijala pozvání k besedě - o tom, 
co nového čeká Beroun a jeho obyvatele v roce 2012 přijde 
do knihovny povídat starostka Ing. Šárka Endrlová, která 
tak přijala pozvání paní Marie Holečkové pořádající cyklus 
besed Setkání s autory, které máte rádi. Město totiž chystá 
mnohé projekty, které zaplní "bílá místa" v pomyslné mapě 
kulturního, společenského a sportovního života. V ohnisku 
zájmu je např. další osud rozhledny na Dědu, zkulturnění 
okolí kaple U studánky, naučná stezka o povodních, převzetí 
domku v Zámečnické uličce, kulturní a sportovní "audit" ale i 
různé aktivity z oblasti ochrany životního prostředí, 
nevyjímaje rozvíjení spolupráce s okolními obcemi a 
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partnerskými městy. Hlavní prostor byl vymezen pro 
zodpovězení dotazů návštěvníků. Beseda se uskutečnila ve 
středu 28. března od 17,30 hodin a byla doplněna projekcí 
fotografií a plánů, které se vztahují k novým akcím.  
 

 

 
 

Noc s Andersenem - naše další pohádková Noc s 
Andersenem se uskutečnila z pátku 30. března od 18 hodin 
do soboty 31. března do 8 hodin. Vyráběli jsme si, soutěžili, 
četli a hráli si. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Klubem 
OKO, kde si děti vyrobily různé zvířecí postavičky, a 
Centrem pro rodinu, kde se uskutečnil Turnaj o knihomola, 
při kterém jsme se přesunuli do Říše příběhů. Knihovna se 
pak stala místem odehrávání se rozmanitých příběhů, které 
jsme nalezli v knihách.  
 

Horizonty vernisáž výstavy obrazů Davida Čuby se 
uskutečnila v pondělí 2. dubna 2012 od 17,30 hodin.  
 
 
 
 
 
  

 

Nebe, peklo nebo nic? aneb Co nás čeká po smrti? 
Přednáška s besedou na téma týkající se, chtě nechtě, 
každého z nás. Názorů na to, co nás čeká po smrti, najde 
člověk celou řadu. Nebe, peklo, nic, konečně klid, 
reinkarnace, nikdo neví, … Kdo má pravdu? Komu věřit? O 
těchto a dalších otázkách, ze svého bezpochyby zaujatého 
pohledu, hovořil David Novák, kazatel Církve bratrské a 
pedagog Toelogického semináře a Univerzity volného času. 
Přednáška se uskutečnila ve středu 4. dubna 2012 od 17,30 
hodin a koná se ve spolupráci s Církví bratrskou Beroun. 

 
 

Meditace spojených srdcí Přijďte si odpočinout a 
načerpat nové síly. Tato meditace má blahodárné očistné a 
posilující účinky. Mimo jiné zmírňuje stres, posiluje 
psychickou rovnováhu, zlepšuje imunitu a zdraví a posiluje 
duchovní růst. Je vhodná i pro ty, kteří nemají s meditováním 
zkušenosti. Další workshop Elišky Gottfriedové se 
uskuteční ve středu 18. dubna od 17,30 hodin. (plakát) 
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Tápání aneb Cesta k abstrakci - vernisáž výstavy obrazů 

Karla Bostla. Výstava byla umístěna v prostorách oddělení 
pro dospělé a studovny a trvala celý měsíc květen. Uzavírala 
první pětileté období tvorby, kdy můžeme sledovat vývoj 
samouka a hledání osobitého stylu a výrazu. Vernisáž 
výstavy se uskutečila ve středu 2. května 2012 od 17,30 
hodin a hudebním vystoupením ji zpestřil Ivo Vrba alias 
HC Tramp.  

 

Zdraví máme pouze jedno aneb jak si ho chránit - na 
přednášce s besedou se dozvíte informace o tom, jak se dá 
klasická medicína doplňovat medicínou alternativní a tak 
trvale začít zlepšovat své zdraví. Přednáší mnohým 
návštěvníkům knihovny již známý Mistr Reiki Tomáš Brož. 
Přednáška se uskutční ve čtvrtek 10. května 2012 od 17,30 
hodin.  

 

Berounský kulatý stůl - veřejná diskuze o ožehavých 
tématech města Berouna se uskutečnila v pondělí 21. 5. 2012 
od 18,00 hodin díky iniciativě studentů Gymnázia Joachima 
Barranda. Nový projekt gymnazistů má za cíl umožnit 
mladým občanům diskutovat s představiteli nejen berounské 
radnice o problémech lokálního charakteru. Prozatím jsou 
vybrána tři témata: přestavba areálu Tiba na Tesko, vyhláška 
omezující provoz pohostinských zařízení a přemístění 
autobusového nádraží k vlakovému.  
 
 

 

Foto: Šroubek / text: Velíšek. Představení knižní 
novinky berounských autorů - V rámci cyklu Besedy s 
autory, které máte rádi se tentokrát představí berounský 
fotograf Jan Šroubek spolu s textařem a básníkem Janem 
Velíškem. Oba společně vytvořili knihu Malé hejno bílých 
vran, která se v těchto dnech dostává mezi čtenáře. Beseda se 
uskuteční ve středu 23. května 2012 od 17,30 hodin.  
 
 

 

Kluci, kde jste? - Autorské čtení Karla Rady a Mileny 
Dolečkové se uskutečnilo v pondělí 4. června v 18,00 
hodin. Karel Rada přečetl ukázku ze své nedávno vyšlé prózy 
Kluci, kde jste?, kterou lze označit za generační výpověď 
mužů-kluků narozených v polovině 60. let 20. století, a která 
je autentickým víceportrétem generace tzv. "nové vlny se 
starým obsahem". Milena Dolečková přečetla krátký soubor 
"snových textů" s názvem Terapeutické zátarasy a několik 
ukázek poezie předčasně zemřelé básnířky Ivety Pokorné.  
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TÝDEN ČTENÍ DĚTEM 2012 - Předčítání je důležitým 
prvkem při vytváření vztahu dítěte ke knize a čtenému textu. 
Poslechnout si předčítání dospěláků přijdou děti ze 
základních škol Berouna a okolí. V letošním roce se v 
termínu 1.-7.6. konal druhý ročník této celostátní akce, který 
se uskutečnil pod záštitou Ministerstva kultury.  
V pondělí 4. června navštívily knihovnu děti 2. a 3. třídy 
základní školy v Hýskově paní uč. Šejvlové a paní Uč. 
Zelenkové. Děti se u nás setkaly s významným berounským 
sposovatelem a ilustrátorem Jiřím Kahounem. Pan Kahoun 
si s dětmi povídal a také jim přečetl úryvky ze svých knih Ze 
zahrádky do zahrádky a Škola je samá legrace. 
V úterý 5. června přišly do knihovny děti ze 4. třídy 3. 
základní školy v Berouně paní uč. Šínové. Jejich hostem byla 
redaktorka Jiřina Leitnerová, která dětem přečetla ze své, v 
dětství velmi oblíbené, knihy České pohádky od Karla 
Jaromíra Erbena. 
  

Festival STRANOU. Evropští básníci naživo. - Setkání studentů SOŠ Hlinky s českými i 
zahraničními básníky, kteří tak měli mimořádnou příležitost nejen setkat se s autory, ale i 
uslyšet autentický přednes v jejich rodném jazyce. Do knihovny zavítali polští básníci 
Genowefa Jakubowska-Fijalkowska, Malgorzata Lebda a Franciszek Nastalczyk. Akce se 
uskutečnila v pátek 15. června 2012 od 10,00 do 12,00 hodin.  
 

 

Komenského ORBIS PICTUS - V rámci cyklu Besedy s 

autory, které máte rádi se tentokrát představila doc. PhDr. 
Naděžda Kvítková,CSc., která stála za novým vydáním 
Komenského díla Orbis sensualium pictus, které nedávno 
vyšlo v berounském nakladatelství Machart. Jedná se o nové 
vydání výboru z Komenského světově uznávané jazykové 
encyklopedie Svět v obrazech, která v době svého prvního 
vydání (1658) natolik předběhla dobu, že ještě v 
následujících staletích - až do 1. poloviny 20. století - sloužila 
jako živá učební pomůcka pro výuku jazyků. Aktuální vydání 
připravil kolektiv odborníků pod vedením doc. PhDr. 
Naděždy Kvítkové, CSc. a doplnil je obsáhlým úvodem a 
komentářem k dílu. Během besedy si její účastníci mohli 
knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu i s podpisem autorky. 
Beseda se uskutečnila ve středu 20. června 2012 od 17,30 
hodin. Akce proběhla za podpory Města Berouna. 
 
  

 

INFERNO. Dramatická krajina a 
její zákoutí Vernisáž výstavy 

berounských fotografů Ing. Arch. 
Jany Vinterové a Jiřího Pavlise se 
uskutečnila v pondělí 3. září 2012 od 
17,30 hodin v prostorách oddělení 
pro dospělé. Vernisáž byla spojena s 
křtem knihy Jany Vinterové: JAK 
JSEM... PROBENDILA ŽIVOT. 
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Život je umění i hádanka. Co všechno se může stát a 
co všechno se nemusí Do jaké míry sami sebe ovlivňujeme 
a čím jsme ovlivňováni ve svém životě? Jaké hry hrajeme a 
co ovlivňuje naši motivaci, myšlení a chování, aniž bychom 
si toho byli vědomi? Besedu uspořádalo Centrum 
psychologicko-sociálního poradenství Středočeského 
kraje u příležitosti Týdnů duševního zdraví a konala se ve 
středu 5. září 2012 od 17,30 hodin. 
 

 
 

O štěstí v umírání Do berounské knihovny zavítá 

akademický malíř, publicista a prozaik Jan Paul, který se 
narodil v roce 1956 v Příbrami a v Berouně se vyučil 
aranžérem. V současnosti píše kritiky, recenze, eseje a 
přispívá např. do Britských listů. V říjnu 2011 vydalo 
brněnské nakladatelství Barrister a Principal jeho knihu O 
štěstí v umírání, ve které líčí autentické osobní zkušenosti. 
Kniha je o cestě zbavování se strachu ze smrti, naději a víře. 
Autora přivedly k tématu umírání poslední chvíle života jeho 
matky, které s ní strávil. Beseda s autorem se konala ve 
středu 12. září 2012 od 17,30 hodin.   

 

Putování tajemnými místy Podbrdska Beseda s 

Otomarem Dvořákem o jeho nové knize Tajemná místa 
Podbrdska, která se uskutečnila ve středu 19. září 2012 od 
17,30 hodin v rámci cyklu "Setkání s autory, které máte rádi" 
berounské fotografky Marie Holečkové. Kniha je 
netradičním průvodcem Podbrdskem se zaměřením na 
Hořovicko, Cerhovicko a Zbirožsko. Představuje množství 
dosud málo známých a pozoruhodných míst našeho regionu. 

 

FOTOblázinec 3. ročník úspěšného festivalu se uskutečnil 
v sobotu 6. října 2012. Nekomerční mixér fotografií a 
fotografů všech žánrů pro Beroun a okolí. Festival je určený 
fotografům nejrůznějších úrovní a směrů a všem příznivcům 
fotografie. Od 10,00 do 18,00 hod si zájemci mohli 
prohlédnout výstavu prezentujících se fotografů, hlasovat pro 
svého favorita, poslechnout si přednášky a zúčastnit se 
slavnostního vyhlášení výherců letošního ročníku. Akce se 
uskutečnila v rámci celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN 
2012. 
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Duchovní svět a fantazie: C.S. Lewis a J.R.R. Tolkien 
Slavní spisovatelé J. R. R. Tolkien a C. S. Lewis ve svých 
dílech rozvíjeli specifické pojetí umění, literatury a tvůrčí 
fantazie. Podle jejich přesvědčení se literární zkušenost 
čtenáře může stát branou ke zkušenosti duchovní. O tom, jak 
se toto přesvědčení odráží v jejich dílech, hovořil doc. Pavel 
Hošek, Ph.D., vedoucí Katedry religionistiky na 
Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 
BESEDA se konala v pondělí 8. října 2012 od 17,30 hod a 
pořádala ji Církev bratrská Beroun 

   

 

Lomy a vápenice Českého krasu Autorem textu 

prezentované knihy je Michal Hejna, vystudovaný báňský 
inženýr, který pracuje jako specialista geologie a měřičství. 
Fotografie vytvořil Martin Majer, profesí informatik, který 
se ve volném čase věnuje fotografování, a je členem tetínské 
jeskyňářské skupiny České speleologické společnosti. 
BESEDA s autory byla spojena s promítáním fotografií a 
prodejem knihy. Konala se ve středu 10. října 2012 od 
17,30 hod. 
  

 

Kineziologie Tato metoda představuje přírodní holistický 
systém, který kombinuje moderní západní techniky se starou 
čínskou medicínou. Přednášet bude Jana Bourová, která 
tuto metodu vystudovala u domácích i zahraničních lektorů. 
Už na gymnáziu ji zajímaly alternativy k západní medicíně. 
Dva roky strávila v přírodě, kde spoustu hodin věnovala 
meditaci spojené s přírodou a přírodními živly. BESEDA se 
uskutečnila ve středu 31. října 2012 od 17,30 hod.  
 

 

Může být každý léčitelem? Berounský léčitel Miroslav 
Berka se dotýká léčitelství netradičním způsobem. Může být 
opravdu každý z nás léčitelem? Odpověď jsme se snažili 
najít na této PŘEDNÁŠCE spojené s BESEDOU 
uskutečněné ve čtvrtek 8. listopadu 2012 od 17,30 hodin.  
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Mistr Jan Hus - naučný hudebně-dramatický pořad pro 
školy spojující besedu se žáky o Husově životě a odkazu se 
skladbami a písněmi z oratoria Mistr Jan Hus v podání autora 
Richarda Pachmana se uskutečnil v úterý 20. listopadu 
2012 pro žáky 7. tříd Jungmannovy základní školy. Richardu 
Pachmanovi se podařilo žáky zaujmout a tak jim netradičním 
způsobem přiblížit tuto významnou osobnost našich dějin.  
 
 
 
 

 
 

S kamerou po bájných místech Berounska - 
PROJEKCE filmového dokumentu věnovaného památkám 
nacházejících se východně od města Berouna. Dokument je 
nejnovější epizodou ze seriálu S KAMEROU ZA 
ZÁHADAMI - "Svatý Jan pod Skalou - za prvním českým 
poustevníkem". Po promítání následovala BESEDA s tvůrci 
pořadu (J.O.P. Studio) a se spisovatelem Otomarem 
Dvořákem, průvodcem celého seriálu. Beseda a premiérové 
promítání filmu proběhlo ve středu 14. listopadu 2012 od 
17,30 hodin v rámci cyklu "Setkání s autory, které máte 
rádi", berounské fotografky Marie Holečkové 
  

 

 
 

MUJ! - křest knihy MUJ!, na kterém zahrála kapela 

Ponožky pana Semtamťuka písničky pro děti, proběhl v 
pátek 30. listopadu 2012 od 17,00 hodin. Výstava ilustrací 
a fotografií Lucie Suché z této právě vycházející dětské 
knížky byla k vidění na oddělení pro dospělé po celý měsíc 
listopad.  
 
 

Den pro dětskou knihu 2012 - Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků (SKIP) letos vyhlásil již 6. ročník 
Dne pro dětskou knihu, ke kterému se naše knihovna opět 
připojila. Akce se uskutečnila v sobotu 1. prosince 2012. 
Děti i rodiče mohli od 8,30 do 11,00 hodin přijít na oddělení 
pro děti, kde je přivítaly pohádkové postavy. Děti si mohly 
nejen půjčit knížku, ale také si hrát, malovat a užít si 
příjemné dopoledne v knihovně.  
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Magdalena Součková - malířka a restaurátorka - 

vernisáž výstavy Magdaleny Součkové se uskutečnila v 
pondělí 3. prosince od 17,00 hodin. Autorka vystudovala 
restaurování nástěnné malby a sgrafita. V současné době se 
vedle restaurování nástěnných maleb a olejomaleb na plátně 
věnuje také vlastní tvorbě.  
 
 
 
 

 

Slunečné příběhy - prezentace nové knihy Lenky 
Ševčíkové byla určena nejen pro rodiče s dětmi. Slunečné 
příběhy obsahují 23 příběhů pro děti a rodiče, které dětem 
pomohou jednoduše pochopit principy života a ukazují, jak 
se s nimi vypořádat. Děti se v knize seznámí s vílou 
Dušičkou, skřítkem Tělíčkem, strašidlem Strachem a 
kouzelníkem Hněvem. Děti se v ní dočtou o nebezpečí, o 
umění dohodnout se, o strachu, pořádku, odvaze nebo o lásce 
k věcem. U každého příběhu najdou děti omalovánku a na 
závěr knížky 3 mandalky. Prezentace knihy a autogramiáda 
se konala v pondělí 10. prosince 2012 od 17,30 hodin.  
 
 

 

Vesmír v roce 2012 - beseda s RNDr. Jiřím Grygarem, 
CSc., významným českým astronomem a astrofyzikem. 
Dozvěděli jsme se o nějnovějších poznatcích a objevech 
nejen v naší slunečné soustavě, o nových knihách tohoto 
známého popularizátora astronomie a také o osudovém roce 
2012. Nechybělo ani promítání nejkrásnějších fotografií 
vesmíru. Akce proběhla ve středu 12. prosince 2012 od 
17,30 hodin v rámci cyklu "Setkání s autory, které máte 
rádi", berounské fotografky Marie Holečkové. Vstup volný. 
POZOR! Akce se uskutečnila v 1. patře v prostorách Klubu 
důchodců.  
 

 

Magdalena Součková - malířka a restaurátorka - 

vernisáž výstavy Magdaleny Součkové se uskutečnila v 
pondělí 3. prosince od 17,00 hodin. Autorka vystudovala 
restaurování nástěnné malby a sgrafita. V současné době se 
vedle restaurování nástěnných maleb a olejomaleb na plátně 
věnuje také vlastní tvorbě. Výstavu umístěnou na oddělení 
pro dospělé si můžete prohlédnout po celý měsíc prosinec.  
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Uskutečněné výstavy	  

 
 

Labyrint Své fotografie v pestré mozaice vystaví Petr 
Jílek, Iryna Hashchyshyn, Tomáš Karčmář, Zbyněk 
Jára a Michaela Sochorová Dandová. Výstava je 
umístěna ve vestibulu Městské knihovny Beroun a potrvá celý 
leden. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí 2. ledna od 
17,30 hodin.  
 
 
 
 

 
 

Ve víru barev Výstava obrazů Mileny Dolečkové je 
umístěna v prostorách odd. pro dospělé a studovny a bude 
probíhat celý měsíc leden. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve 
středu 4. ledna 2012 od 18 hodin.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotoúlety Výstava fotografií Ing.Arch. Jany Vinterové a 

Jiřího Pavlise je umístěna v prostorách odd. pro dospělé, 
studovny a vestibulu probíhla celý měsíc únor. Vernisáž 
výstavy se uskutečnila v pondělí 6. února 2012 od 17,30 
hodin. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Průžez naší tvorbou - výstava fotografií Jiřího Hyky, 

Petra Kudláčka a Luboše Hadzimy byla umístěna v 
oddělení pro dospělé a studovny a čítárny a rvala celý měsíc 
březen. Vernisáž se uskutečnila v pondělí 5. března 2012 od 
17,30 hodin.  
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Výtvarné práce žáků základní a praktické školy - práce žáků ZČ Beroun, ul. K. Čapka 
byly vystaveny ve vestibulu knihovny po celý měsíc březen. 
 
 

 
 

Horizonty - výstava obrazů Davida Čuby je umístěna v 
oddělení pro dospělé a studovny a potrvá celý měsíc duben. 
Autor se ve své tvorbě nechal inspirovat krajinou 
Ukrajinských Karpat, které si několikrát prochodil s batohem 
na zádech. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí 2. 
dubna 2012 od 17,30 hodin.  
 
 

 

Tápání aneb Cesta k abstrakci - retrospektivní výstava 

obrazů Karla Bostla byla umístěna v prostorách oddělení pro 
dospělé a studovny a trvala měsíc květen. Uzavírala první 
pětileté období tvorby, kdy můžeme sledovat vývoj samouka 
a hledání osobitého stylu a výrazu. Vernisáž výstavy se 
uskutečnila ve středu 2. května 2012 od 17,30 hodin a 
zpestřil ji svým hudebním vystoupením Ivo Vrba alias HC 
Tramp.  
 
 

 
 
 

Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme - výstava výrobků 

hluchoslepých klientů Klubu přátel červenobílé hole, 
prostřednictvím kterých mohli diváci nahlédnout do světa lidí 
s hluchoslepotou. Výstava byla umístěna ve vestibulu 
knihovny a trvala měsíc květen.  

 
 

Barvy snů. Pohádkový ráj barev, korálků, kamínků a 
mušlí - Výstava obrazů Vladimiry Linhart, německé 
výtvarnice českého původu, bude umístěna v prostorách 
oddělení pro dospělé a studovny a potrvá celý měsíc červen. 
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Fotovýstava Orbis Pictus. Výstava fotografií fotoklubu 
FotoLabyrint bude ke shlédnutí od 16.7. do 31.8.2012 každé 
pondělí a středu od 8,30 - 17,00 hodin v prostorách knihovny. 
Svoji tvorbu nám představí Zbyněk Jára, Martin Jílek, 

Patrik Demo a Petr Jílek.  

 

INFERNO. Dramatická krajina a 
její zákoutí Výstava fotografií 

berounských autorů Ing. Arch. 
Jany Vinterové a Jiřího Pavlise je 
umístěna v prostorách odd. pro 
dospělé, studovny a vestibulu a 
potrvá celý měsíc září. Vernisáž 
výstavy se uskutečnila v pondělí 3. 
září 2012 od 17,30 hodin v 
prostorách oddělení pro dospělé. 
Vernisáž byla spojena s křtem knihy 
Jany Vinterové: JAK JSEM... 
PROBENDILA ŽIVOT. 
 
 

 

 
 

Staré tisky - výstava starých tisků z fondu knihovny se 
konala ve středu 3. října 2012 v prostorách vestibulu 
knihovny. Výstava se konala v rámci celostátní akce TÝDEN 
KNIHOVEN 2012. 
 

 
 

Solvayovy lomy - fotografie s tématikou Solvayových lomů 
můžete shlédnou až do konce měsíce listopadu ve vestibulu 
knihovny. Autorem je Aleš Bartoš, který se fotografování 
věnuje již od dětství. Před čtyřmi lety se přestěhoval do 
Bubovic a krátce nato objevil krásu Solvayových lomů. 
Autora při jejich fotografování zaujaly detaily a kontrast 
technického skanzenu a okolní přírody. Vystavované 
fotografie jsou pořízeny digitálně i na klasický film.   
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MUJ! - výstava ilustrací a fotografií Lucie Suché z právě 
vycházející dětské knížky MUJ! je k vidění na oddělení pro 
dospělé. Prohlédnout si ji můžete po celý měsíc listopad.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Magdalena Součková - malířka a restaurátorka - 

vernisáž výstavy Magdaleny Součkové se uskutečnila v 
pondělí 3. prosince od 17,00 hodin. Autorka vystudovala 
restaurování nástěnné malby a sgrafita. V současné době se 
vedle restaurování nástěnných maleb a olejomaleb na plátně 
věnuje také vlastní tvorbě. Výstavu umístěnou na oddělení 
pro dospělé si můžete prohlédnout po celý měsíc prosinec.  
 

 

Co rok dal - výstava fotografií členů FOTOKLUBU Beroun 
nabídne ukázky toho, co se jednotlivým fotografům letos 
nejvíce povedlo. Kromě fotografií to budou třeba i grafiky, 
kalendáře, přání či publikace. Mezi vystavujícími autory se 
představí Jana Vinterová, Kristýna Hubičková, Tereza 
Chocholová, Dana Jeřábková, Antonín Nádvorník, Jiří 
Pavlis, Jiří Hyka, Zdeněk Roubal a Zdeněk Zůna. 
Výstava se koná za podpory města Berouna a celý měsíc 
prosinec bude k vidění ve vestibulu knihovny. 
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