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1. Oddělení pro dospělé

Do služeb  oddělení  pro  dospělé  patří  výpůjční  služby (z fondu berounské  knihovny) 

a meziknihovní výpůjční služba, tzv. MVS (z fondu jiných knihoven). Další činností tohoto 

oddělení je taktéž balení a štítkování nových knih a opravování knih poničených.

Písemná  komunikace  se čtenáři  byla  v posledních  letech  rozšířena  o email  a SMS. 

Přestože už berounská knihovna není  od roku 2005 pověřenou knihovnou s regionální 

funkcí,  půjčuje  podle  zájmu  místním  knihovnám  knihy  na základě  smlouvy  (knihovny 

v obcích  Bubovice,  Cerhovice,  Koněprusy,  Loděnice,  Svatá,  Újezd  a Vráž).  Těmto 

knihovnám tak pomáháme rozšířit nabídku knih pro jejich čtenáře.

Vedoucí oddělení poskytuje ve spolupráci se školami a vyučujícími informační besedy 

pro studenty místních středních škol. Během nich je představena knihovna a její služby.

V roce  2013  proběhly  velké  práce  na skladech  v době  letních  prázdnin.  Došlo 

k přeznačování fondu signatur a následnému přeřazování veškerého fondu ve skladech 

za  spolupráce všech pracovnic.

Výsledná statistika za     rok 2013:  
Počet čtenářů: 1 615
Počet knih ve volném výběru: 40 878
Počet knih ve skladu: 40 407
Počet návštěv: 22 281
Návštěvníci on-line služeb:  18 014
Počet výpůjček:  81 547

Naučná literatura: 21 835
Krásná literatura: 59 712

MVS požadovaná:
Z jiných knihoven: 1 598
Jiným knihovnám: 151

Počet opravených knih: 675
Počet zapůjčených souborů do lidových knihoven: 10

2. Oddělení akvizice a katalogizace

Mezi činnosti 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. Další  službou je i přístup na internet,  kopírování,  tisk,  skenování a rešeršní 

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

systematicky  zpracovávány  do analytické  článkové  databáze  (jen  za rok  2013  bylo 

vyexcerpováno téměř 2000 článků). Tato databáze obsahuje články např. Berounského 

deníku,  Radničního  listu  či  Podbrdských  novin.  Regionální  tématika  je  dále  doplněna 

správou databáze regionálních  osobností,  která  obsahuje jmenné autority významných 

osobností Berounska a Hořovicka.

V roce  2013  proběhla  reorganizace  fondu  regionální  literatury  a vytvoření  skladu 

studovny.  Zároveň  byla  provedena  oprava  bibliografických  záznamů  u regionálních 

osobností. Pracovnice studovny se dále podílí na organizaci akcí, besed a výstav včetně 

propagace knihovny a správy blogu.

Výsledná statistika za     rok 2013:  
Počet periodik: 36
Velikost fondu: 13 096
z toho fond s regionální tématikou: 1 316
Počet návštěv: 3 297
Počet výpůjček: 2 859
Návštěvníci internetu:  1 158
Počet autorit/evidovaných regionálních osobností: 699
Počet excerpovaných článků: 9 141

3. Oddělení pro děti

V oddělení pro děti jsou k vypůjčení odborné a beletristické publikace pro děti a mládež 

od 0 do 15 let. Knihy jsou řazeny podle témat i doporučeného věku dítěte/čtenáře. Vedle 

těchto knih zde naleznete i regál s logopedickými knihami, které pomáhají s výslovností 

dětem trpícím vadou řeči.

Mezi  služby  v oddělení  pro  děti  patří  vedle  výpůjční  služby  také  systematická 

spolupráce  s místními  mateřskými  a základními  školami  a družinami.  Během  roku 

se konají  besedy na témata  předem domluvená s vyučujícími.  Během roku  2013 jsme 

zaznamenaly  rapidní  nárůst  zájmu  ze strany  škol  o užší  spolupráci.  Kromě  besed 

uskutečněných ve spolupráci se školami připravuje knihovnice pravidelné soutěže, ankety 

a kvízy.  Velmi  oblíbenou  je  soutěž  o nejaktivnějšího  čtenáře,  jehož  výsledky  jsou 

pravidelně zveřejňovány na nástěnce.

Oddělení pro děti se již několik let zapojuje do celostátních aktivit. Cílem těchto akcí je 

vytváření pozitivního vztahu dětí k četbě a tím zdokonalování čtenářské gramotnosti, díky 
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které budou moci úspěšně fungovat v dnešní informační společnosti. Z mimořádných akcí 

letošního  roku  jmenujme  Týden  čtení  dětem,  kdy  předčítala  a s dětmi  si  povídala 

berounská výtvarnice Lucie Suchá. Mimořádný úspěch měl Den pro dětskou knihu, kdy 

oddělení  pro  děti  bylo  po celé  sobotní  dopoledne zcela  zaplněno dětmi  a jejich  rodiči. 

Velký  zájem byl  o připravené  výtvarné  dílny,  kde  dětem pomáhala  čertice  s kněžnou. 

Úspěšná byla také beseda a čtení s hercem Václavem Rašilovem a herečkou Magdalenou 

Lážnovskou. V závěru roku byla zahájena příprava na soutěž Lovci perel, která měla být 

spuštěna od nového roku.

Prostory oddělení pro děti jsou určeny nejen pro půjčování knih, ale děti zde mohou 

trávit  i volný  čas.  Zájemci  si  zde  mohou  zapůjčit  i deskové  hry.  Na zvyšující  se zájem 

o navštěvování oddělení pro děti  jsme reagovali  prodloužením středeční otevírací doby 

a také otevřením oddělení vždy poslední sobotu v měsíci.

Výsledná statistika za     rok 2013:  
Počet čtenářů: 533
Počet návštěv: 5 389
Počet knih ve volném výběru: 19 216
Počet knih ve skladu: 2 308
Počet výpůjček: 12 996

Naučná literatura: 2 071
Krásná literatura: 10568

Počet uskutečněných besed pro školy: 49
Počet celostátních akcí: 4

4. Oddělení akvizice a katalogizace

Akviziční  oddělení  zajišťuje  pravidelný  nákup  knižních  novinek  během celého  roku. 

Cílem je zajistit jak výběr toho nejlepšího z českého knižního trhu (čtenářská atraktivita 

knih),  tak  podchytit  produkci  knih  s regionální  tématikou  (archivační  funkce  knihovny). 

Nákup knih je většinou zajišťován prostřednictvím distribučních firem OPA a Nakladatelský 

servis. Dále přímo spolupracujeme s nakladateli Alpress nebo JOTA. Regionální publikace 

nakupujeme v berounském knihkupectví Marcely Kroppové.

Katalogizace  knih  je  prováděna  prostřednictvím sdílené  katalogizace,  kdy jednotlivé 

záznamy jsou upravovány a doplňovány dle katalogizačních pravidel a potřeb knihovny. 

Tyto  záznamy  jsou  každý  měsíc  zasílány  do Souborného  katalogu  Národní  knihovny 

Praha.  Berounská  knihovna,  jako  člen  Svazu  knihovníků  a informačních  pracovníků 

(SKIP),  ve svém on-line katalogu nabízí  náhled obálek a anotací  knih,  případně odkaz 
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encyklopedie Wikipedie. Novinkou roku 2013 je skenování obsahu odborných publikací, 

který je též k dispozici na katalogizačním lístku v on-line katalogu.

V letošním roce proběhla velká reorganizace skladových prostor,  která byla  spojena 

nejen  s fyzickým  přemístěním  stovek  knih,  ale  také  s úpravou  jejich  katalogizačních 

záznamů,  zejména  doplněním  klíčových  slov.  Tento  proces  stále  probíhá.  Od srpna 

se takto postupně opravilo kolem 1500 knih.

Pracovnice akvizice spravuje webové stránky knihovny, její facebook a blog.

Výsledná statistika za     rok 2013:  
Přírůstky: 4 284
Úbytky: 3 190
Náklady na pořízení knihovního fondu: 690 932,- 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 se pobočka zaměřuje zejména na spolupráci s mateřským školami, 

základní  a speciální  školou,  které  sídlí  v bezprostředním  okolí  knihovny.  Nejčastější 

spolupráce proběhla s 2. základní školou Beroun. Knihovnu však navštívily též děti z MŠ 

Sluníčko či děti ze ZŠ speciální v ulici Karla Čapka v Berouně. Dokonce na pobočku vážili 

cestu i žáci z Jungmannovy ZŠ Králův Dvůr a ZŠ speciální Králův Dvůr. Nelze opomenout 

ani významnou pozici knihovny v rámci volnočasových aktivit seniorů bydlících Na Sídlišti.

V tomto  roce  se na pobočce  uskutečnilo  celkem  16  tématických  besed  pro  žáky 

základních,  mateřských  i speciálních  škol.  S dětmi  si  paní  knihovnice  povídala 

o pohádkách,  pověstech,  bajkách,  ilustrátorech  dětských  knih,  o Astrid  Lingrenové, 

Boženě Němcové, Ondřeji Sekorovi a dalších autorech i literárních tématech.

Pravidelně každý měsíc navštěvují knihovnu žáci obou 1. a 9. tříd ze ZŠ speciální v ulici 

Karla Čapka v Berouně, kteří přijdou se svojí paní učitelkou, vrátí přečtené knížky, vyberou 

si  na další měsíc a potom si v knihovně čtou.

Největším  počinem  roku  2013  bylo  nové  vymalování  celého  prostoru  o letních 

prázdninách  a vytvoření  krásných  nástěnných  obrazů  na zdi.  Dílo  vytvořily  studentky 

střední  výtvarné  školy  v Praze.  Knihovnu vyzdobily  ve svém volném čase  a zcela  bez 

nároku na odměnu.

Dále se na pobočce stále vylepšuje dětský koutek, aby se zde děti cítily dobře a rády 
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knihovnu  navštěvovaly.  Hlavně  z bezpečnostních  důvodů  byl  vyroben  dřevěný  kryt 

na radiátor a dále byl vyměněn starý poničený koberec za nový.

Výsledná statistika za     rok 2013:  
Počet čtenářů: 371
z toho do 15 let 84
Počet návštěv: 7 437
Počet knih ve volném výběru: 23 028
Počet výpůjček: 23 456

Naučná literatura: 2 220
Krásná literatura: 21 020

Počet vzdělávacích akcí: 16

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.

Během roku jsme uskutečnili na 29 besed a přednášek na rozličná témata. Velký zájem 

fotografů  i veřejnosti  jsme  opět  zaznamenali  o další  ročník  fotografického  festivalu 

FOTOblázinec, který se v berounské knihovně konal již počtvrté. Tradičně jsem se zapojili 

do festivalu Stranou-evropští básníci naživo, v jehož rámci se v knihovně konala beseda 

studentů SOŠ a SOU Hlinky s básníky Slovinska a Itálie.

V prostorách  oddělení  pro  dospělé,  studovny  a vestibulu  jsme  během  roku  2013 

uspořádali 19 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.

V rámci  Roku Václava Talicha,  který se konal  u příležitosti  130.  výročí  narození  této 

světoznámé osobnosti, jsme vyhlásili výtvarnou soutěž Hudba v koláži. Zúčastnili se jí žáci 

základních škol v Berouně a v Hudlicích a studenti SOŠ a SOU Hlinky. Vyhlášení výsledků 

se konalo  v červnu  ve spolupráci  se Základní  uměleckou  školou  Václava  Talicha 

v Berouně. Nejen vítězná díla, ale i další povedené práce pak byly součástí samostatné 

výstavy, která se konala v září v Holandském domě.
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Dále jsme se zapojili do celostátních akcí Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, 

Týden čtení dětem, Týden knihoven a Den pro dětskou knihu.

Počet uskutečněných výstav a     vernisáží v     roce 2013  :
Počet uskutečněných kulturních akcí (za všechna oddělení): 63
Počet uskutečněných vzdělávacích akcí (za všechna oddělení: 118

7. Berounská akademie

V září  2013  byl  zahájen  1.  ročník  Berounské  akademie,  projektu,  na kterém 

spolupracuje  Městská  knihovna  Beroun  a Mgr.  Marie  Holečková.  Cílem  akademie  je 

prostřednictvím  odborných  přednášek  seznámit  frekventanty  se zajímavými  poznatky 

z oblasti historie, umění, botaniky či geologie ve vztahu k berounskému regionu.

Do 1. ročníku Berounské akademie se přihlásilo na 60 zájemců. Od září do listopadu 

se uskutečnily  3  přednášky,  z čehož  byly  2  výjezdní  (Národní  galerie  v Praze,  zámek 

v Králově Dvoře). Přednášky se věnovaly tématům výtvarného umění.

8. Public Relations

Přehled  o plánovaných  akcích  je  zasílán  na e-maily  našich  registrovaných  čtenářů 

a zájemců z řad veřejnosti, kteří si o tuto službu zažádali. Tato pravidelná “info” jsou dále 

zasílána zástupcům dalších berounských kulturních a vzdělávacích institucí včetně vedení 

města  a zastupitelů.  Po dohodě  s městským  úřadem  využíváme  možnosti  propagace 

na vývěsních plochách.

Dále  Městská  knihovna  Beroun  informuje  o své  činnosti  prostřednictvím  tištěných 

i elektronických médií. Tiskové zprávy jsou pravidelně zasílány do Berounského deníku, 

Radničních listů,  Podbrdských novin,  Mladé Fronty,  5+2 dny a Našeho regionu,  a také 

elektronickým  periodikům  jako  je  Berounský  region,  Vaše  literatura  cz,  FOTOmonitor 

a Místní kultura. Akce knihovny jsou taktéž zadávány do kalendáře na webu města.

Pravidelně jsou aktualizovány naše webové stránky, které zřídila a o aktuálnost se stará 

pracovnice knihovny Lada Schovánková. Byť se říká, že statistika nuda je, někdy přináší 

zajímavá čísla. Díky statistice víme, že návštěvnost našich webových stránek rok od roku 

stoupá  (např.  v roce  2007  jsme  zaznamenali  9  056  návštěv,  v roce  2011  už  17  330 

a v roce 2013 dokonce 24 161). Stránky bývají nejvíce vyhledávány v měsících březen 
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a říjen.  Nemůžeme své  tvrzení  nijak  podložit,  ale  lze  se domnívat,  že návštěvníci  zde 

vyhledávají  informace  k doprovodným  programům  celostátních  kampaní  Březen-měsíc 

čtenářů (březen) a Týden knihoven (říjen), které v těchto měsících probíhají.

Na našem profilu na facebooku propagujeme nejen akce pořádané knihovnou, ale také 

zveřejňujeme odkazy na zajímavé články, rozhovory či projekty jak z oblasti literatury, tak 

kultury všeobecně. Ke konci roku 2013 knihovní facebook registroval 741 přátel.

V květnu 2013 jsme také zřídili knihovní  blog, jehož cílem je propagace knih z fondu 

berounské  knihovny.  V průběhu  následujících  měsíců  jsme  oslovili  veřejnost  s výzvou 

zapojit  se do tohoto  projektu.  Do konce  roku  jsme  na něm  zveřejnili  na 16  příspěvků 

z oblasti  beletrie,  odborné  literatury  i literatury  pro  děti.  V současné  době  na blogu 

publikuje  6  recenzentů.  Součástí  blogu  jsou  i pravidelné  ankety  jako 

“Spisovatelé...filmaři...a Vy?”,  kdy hlasovalo 11 návštěvníků,  na anketní  otázku “Jaký je 

Váš  názor  na knihu  Padesát  odstínů  šedi?”  odpovědělo  10  hlasů,  “Čtete  svým 

dětem/vnoučatům?” 38 hlasů a “Nadělujete knihy pod stromeček?”  11  hlasů.  Statistika 

blogu vykazuje do konce roku 344 návštěv.

Protože  si  uvědomujeme  nutnost  komunikace  s veřejností  a neustálou  potřebu 

sebereflexe, připravili jsme v říjnu menší  anketu, ve které jsme se ptali na názor občanů 

na činnost knihovny a její služby. Na anketu zareagovalo 69 respondentů, za což jim tímto 

ještě jednou děkujeme. Jak s výsledky ankety, tak s naší reakcí na ně se můžete seznámit 

v našem článku zveřejněném na webu knihovny.

Již několik let pravidelně archivujeme jak propagační materiály z činnosti knihovny, tak 

zveřejněné články v místním tisku. Výsledkem této práce jsou papírové kroniky, které jsou 

uloženy  ve studovně.  V roce  2013  zajistila  kolegyně  Eva  Rozkotová  digitalizaci  nejen 

kroniky  za rok  2012,  ale  i výroční  zprávy.  Oba  dokumenty  jsou  zpřístupněny na webu 

knihovny.

9. Různé

Pracovnice  knihovny  se zúčastňují  školení  a     vzdělávacích  seminářů   na odborná 

knihovnická témata (katalogizační pravidla,  domácí a zahraniční  literatura aj.)  a exkurzí 

do jiných knihoven. V roce 2013 jsme se zúčastnili těchto školení a seminářů: Mezinárodní 

seminář  k podpoře  dětského  čtenářství, seminář  pořádaný  Národním  pedagogickým 

muzeem a knihovnou J.A. Komenského, Google+ a jeho nástroje, Mládí v hledí knihovny 
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podruhé, Knihovnický happening, Porada bibliografů, školení pro knihovní systém Clavius, 

Souborný katalog CASLIN, Valná hromada SKAT.

V únoru  Městská  knihovna  Beroun  hostila  účastníky  výroční  valné  hromady  Svazu 

knihovníků  a     informačních  pracovníků  (SKIP),   jehož  je  berounská  knihovna  členem. 

Ve volbách byla opět zvolena berounská knihovnice Mgr. Lada Schovánková předsedkyní 

středočeského regionálního výboru.

V letních  měsících  proběhlo  rozsáhlé  malování  prostor  knihovny.  Vymalováno  bylo 

oddělení  pro  dospělé  a studovna,  pobočka Na Sídlišti  a kancelářské prostory.  Ke konci 

roku  byla  realizována  výzdoba  stěn  v koutku  pro  děti  na naší  pobočce  na sídlišti 

a zahájeny práce na výzdobě chodby vedoucí k oddělení pro děti  v hlavní budově (viz. 

výše).

V září  berounská  knihovna  podpořila  projekt  Světluška,  který  pořádá  veřejné  sbírky 

na pomoc zrakově postiženým lidem. Ve studovně bylo možné zakoupit předměty s logem 

Světlušky a do sbírky tak přispět.

Na konci  roku  jsme byly  osloveny vedoucí  oddělení  kultury  MěÚ Beroun,  abychom 

vystoupily s adventním čtením na Husově náměstí při příležitosti Berounského Adventu. 

V rámci  připraveného  programu  jsme  seznámili  publikum  s důležitými  roky  v historii 

knihovny, s cestou knihy ke čtenáři a závěrem došlo i na zmíněné čtení.

10. Přílohy

10.1Akce a pořady v roce 2013

Akce

Láska nevládne, láska tvoří
Setkání s Radomilem Hradilem, autorem knižního 

rozhovoru s Táňou Fischerovou o hledání cest 
k proměně společnosti od egoismu, korupce 
a manipulace k soucitu, obětavosti a lásce. 
BESEDA se uskutečnila v pondělí 7. ledna 2013 
od 17,30 hodin.
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Cesta raka
Ing. Peter Jaďuď je ekonomický publicista 
a spisovatel. V roce 2011 vyšla jeho kniha Cesta 
raka, která vypráví příběh Jakuba, jenž poznává 
život hlavně z jeho odvrácené strany. Kniha 
čtenáře zavede do světa velkých financí 
a politických her. Ukáže život v psychiatrické 
léčebně i boj člověka proti smrtelné nemoci. Díky 
historickým faktům v pozadí působí příběh 
autenticky. AUTORSKÉ ČTENÍ se konalo 
ve čtvrtek 24. ledna 2013 od 17,30 hodin.
Dobré manželství není samozřejmost
Centrum psychologicko - sociálního poradenství 
Středočeského kraje uspořádalo tuto BESEDU 
u příležitosti Národního týdne manželství, který 
proběhl ve dnech 11. - 17. února 2013. Předešlé 
setkání se členy této organizace se setkalo 
s velkým úspěchem. Další BESEDA 
se uskutečnila v pondělí 11. února 2013 
od 17,30 hodin.

Za tajemstvím dračích mohyl
PROJEKCE filmového dokumentu Cestou dračích 
jezdců, který je druhou epizodou ze seriálu 
"S kamerou za záhadami". Následovala BESEDA 
se spisovatelem Otomarem Dvořákem, 
průvodcem celého seriálu. Beseda a premiérové 
berounské promítání proběhlo ve středu 20. 
února 2013 od 17,30 hodin v rámci cyklu 
"Setkání s autory, které máte rádi", berounské 
fotografky Marie Holečkové.

Putování za předky
PŘEDNÁŠKA členů České genealogické 
a heraldické společnosti, která zahájila 
stejnojmenou výstavu, se uskutečnila v pondělí 
25. února 2013 od 17,30 hodin. Vysoká účast 
potvrdila zájem o rodokmeny, genealogii a tím 
i hledání vlastních kořenů.
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Kurz vyšívání - technika Richelieu
V rámci dernisáže své výstavy nabídla Eva 
Hůlková kurz vyšívání, který byl zaměřen 
na praktickou pomoc pro začátečníky i pokročilé, 
kteří tak měli příležitost konzultovat i technické 
"zádrhele". Kurz se uskutečnil ve čtvrtek 28. 
února od 10,00 hodin.

Březen - měsíc čtenářů
středa 6.3. - Nejnovější archeologické objevy 
na Berounsku - Mgr. Daniel Stolz - PŘEDNÁŠKA
pondělí 11.3. - Setkání s Richardem Pachmanem 
- Richard Pachman - AUTORSKÉ ČTENÍ
středa 20.3. - Faerské ostrovy - Jiří Lehejček - 
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
pondělí 25.3. - Osvěta autismu - Pavel Hlušička - 
PŘEDNÁŠKA
středa 27.3. - Kristovo vzkříšení - Mgr. Pavel 
Paluchnik - PŘEDNÁŠKA
celý měsíc - Okouzlení krajinou - Ladislava 
Kučerová - VÝSTAVA
celý měsíc - Putování za předky - Česká 
genealogická a heraldická společnost - VÝSTAVA

Nejnovější archeologické objevy na Berounsku 
Bohaté archeologické nálezy v okolí Berouna 
naznačují, že tato oblast patřila již od doby 
pravěku k oblastem hustě osídleným. Archeolog 
Mgr. Daniel Stolz představil nálezy hrobů 
z mladší doby kamenné i s jejich bohatou 
výbavou, pocházející z lokalit Drahelčice a Trubín. 
PŘEDNÁŠKA, doplněná o     promítání fotografií  , 
se konala v rámci cyklu "Setkání s autory, které 
máte rádi" ve středu 6. března 2013 od 17,30 
hodin.

11



Čtenář roku 2012
V rámci celostátní kampaně na podporu četby 
a knihoven Březen - měsíc čtenářů se uskutečnil 
již 3. ročník soutěže Čtenář roku. V letošním roce 
se cena udělovala v kategorii dětského čtenáře. 
V berounské knihovně toto ocenění získala slečna 
Katka Křížová. Cena byla slečně Křížové předána 
ve středu 6. března 2013, kterou získala 
za vysoký počet vypůjčených knih a pravidelné 
navštěvování knihovny. Výherkyně postoupí 
do krajského, případně celostátního kola.

Setkání s Richardem Pachmanem
AUTORSKÉ ČTENÍ Richarda Pachmana bylo 
obohaceno o komorní koncert a     vyprávění   o jeho 
knihách. Tento všestranný umělec - skladatel, 
zpěvák, spisovatel, malíř, klavírista a producent, 
zavítal do berounské knihovny již poněkolikáté. 
Naposledy zde vystoupil v hudebně-dramatickém 
pořadu pro školy, který měl u dětí i dospělích 
obrovský úspěch. Akce se konala v pondělí 11. 
března 2013 od 17,30 hodin.

Faerské ostrovy
Cestovatel Jirka Lehejček nás tentokrát zavedl 
na opomíjené souostroví v severním Atlantiku 
a ukázal, že i tento malý státeček má rozhodně co 
nabídnout. CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA spojená 
s     promítáním fotografií   se uskutečnila ve středu 
20. března 2013 od 17,30 hodin.

Putování s básníkem
Projekt na podporu osvěty autismu byl realizován 
přednáškami v různých městech. Byly zaměřené 
na téma autismus, jeho sociální aspekty, 
problémy a náměty na řešení situace. Jedním 
z cílů projektu bylo osvěta v zájmu lidí trpících 
autismem a jejich rodin. Přednášel spisovatel 
a hudebník Pavel Hlušička, který prezentoval své 
osobní zkušenosti s autismem, jelikož sám trpí 
jednou z jeho forem - Aspergerovým syndromem. 
Hosty byli Michal Roškaňuk a psycholog, speciální 
pedagog, muzikoterapeut a ředitel DŮSP Tloskov 
Matěj Lipský. PŘEDNÁŠKU pořádala APLA 
Praha a sdružení Adventor o.s. a uskutečnila 
se v pondělí 25. března 2013, od 17,30 hodin.

12



Kristovo vzkříšení: Legenda? Podvod? Omyl? 
Skutečnost?
Církev bratrská v Berouně uspořádala 
PŘEDNÁŠKU spojenou s     besedou   na téma 
Kristova vzkříšení. Přednášel Mgr. Pavel 
Paluchnik. Akce se konala ve středu 27. března 
2013 od 17,30 hodin.

Noc s Andersenem
Letošní nocování dětí v knihovně se uskutečnilo 
z pátku 5. dubna na sobotu 6. dubna 2013 
a připraven byl opět večer plný her a soutěží.

Výlety po tajemných místech Berounska 
PROJEKCE další epizody ze seriálu "S kamerou 
za záhadami". Dokument představili členové 
J.O.P. studia. Nechybělo představení projektu 
Berounské akademie a informace o květnové 
výjezdní besedě. Akce proběhla ve středu 10. 
dubna 2013 od 17,30 hodin v rámci cyklu 
"Setkání s autory, které máte rádi" berounské 
fotografky Marie Holečkové.

Emocí k nemoci
Antonie Krzemieňová je autorkou čtyřdílné knihy 
Síla myšlenky. S jejím prvním dílem jsme se již 
před lety seznámili. Tentokrát nám autorka 
představila třetí a čtvrtý díl, Síla myšlenky III: 
Nemoci z emocí a Síla myšlenky IV: Emocí 
k nemoci. Jaký je vliv našeho myšlení na nemoci 
fyzického těla? To vše bylo tématem BESEDY, 
která se uskutečnila v pondělí 15. dubna 2013 
od 17,30 hodin.
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VLÁKNA: Čížek/Poděbradský živě
Vlákna jsou poeticko - hudební projekt básníka 
Jaroslava Čížka a hudebníka Oldřicha Elfy 
Poděbradského. Báseň Vlákna je lyrická niterní 
pouť do všednosti života, od obrazných pohledů 
na nepřátelské horizonty až po jednoduchou 
frázovitost všedních dní. Pojednává o životě, 
smrti, budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Je 
prezentována s instinktivním hudebním 
doprovodem, ve kterém dominují elektrické kytary, 
perkuse a kytarové a vokální efekty. Dvojice 
interpretů za celé vystoupení vystřídá celkem 12 
různých hudebních nástrojů, od elektrických 
a akustických kytar až po dešťovu tyč a pouťovou 
foukačku. Vše je hráno živě v celé své kruté 
nedokonalosti a citu. K básni byly napsány 
i písně, které doplňují obsah přednášeného textu 
a trhají struktury veršů. Poeticko - hudební projekt 
Vlákna (knihu a CD) autoři představili v pondělí 
22. dubna 2013 od 17,30 hodin.

Psychologie komunismu
Autorem knihy Psychologie komunismu je 
Jindřich Kabát, který v letech 1992 - 1994 
působil jako ministr kultury. Ve své knize rozebírá 
čtyřicetileté období naší historie z pohledu 
člověka, který uvnitř komunistické mašinerie žil 
svůj každodenní život. PŘEDNÁŠKA 
se uskutečnila v pondělí 29. dubna 2013 
od 17,30 hodin. Pořádala ji Církev bratrská 
v Berouně.

Kineziologie - One Brain
Metoda "Jednotného mozku" pomáhá lidem 
zbavovat se psychických i fyzických potíží. 
Nastoluje rovnováhu mezi mozkovými 
hemisférami, které následně spouští samoléčící 
síly organismu. Přednášení a výuce kurzů One 
Brain se již léta úspěšně věnuje plzeňská 
kinezioložka Mgr. Miloslava Rutová. Více 
se o této metodě jsme se dozvěděli na její 
PŘEDNÁŠCE, která se konala v pondělí 13. 
května 2013 od 17,30 hodin.
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Art Untitled
VERNISÁŽ výstavy autorů Luboše Hadzimy 

a Petra Kudláčka se uskutečnila v pondělí 3. 
června 2013 od 17,30 hodin.

Týden Čtení Dětem 2013
I v berounské knihovně se v rámci celostátní 
kampaně Týden Čtení Dětem četlo! Dětem četla 
berounská ilustrátorka Lucie Suchá a dále měl 
předčítat herec Václav Rašilov, kterému však 
vstoupila do cesty povodeň. Zaimprovizovali jsme 
a paní knihovnice s paní učitelkou si vymyslely 
náhradní program.

Život a dílo Václava Talicha
V čem spočívá originalita dirigentského umění 
Václava Talicha? Na to nám nad dobovými 
nahrávkami odpovídal znalec Mistrova života 
a díla muzikolog a hudební dramaturg Petr 
Kadlec. BESEDA pořádaná v rámci cyklu Setkání 
s autory, které máte rádi se uskutečnila ve středu 
12. června 2013 od 17,00 hodin v prostorách 
Klubu důchodců v     1. patře  . Od 16,30 hodin zde 
proběhla registrace přihlášených frekventantů  
Berounské akademie.
Autorské čtení z afrických románů
Kniha Hany Hindrákové Děti nikoho se zařadila 
mezi nejprodávanější knihy nakladatelství Alpress 
v únoru 2013 a na DatabázeKnih.cz byla 
nominována do užšího výběru dvaceti knih 
na Knihu roku 2012. Rukopis knihy Karibu Keňa 
vyhrál soutěž "Mám talent" pořádanou 
nakladatelstvím Euromedia za rok 2012. Obě 
knihy nám autorka představila na svém autorském 
čtení, kde také promítla videa z Keni. Dále měli 
návštěvníci možnost zakoupit si výrobky z Keni 
(šperky a doplňky) vyrobené ženami z chudinské 
čtvrti Kibera v Nairobi. Prodej se     uskutečnil   
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v     rámci neziskové organizace Fair, o. s. a     peníze   
z     prodeje jdou zpět na     projekty do     Keni.   
AUTORSKÉ ČTENÍ se konalo ve čtvrtek 20. 
června 2013 od 17,30 hodin.
Hudba v koláži
Městská knihovna Beroun se zapojila do oslav 
Rok Václava Talicha konaných při příležitosti 
výročí 130. let od narození tohoto významného 
dirigenta světové úrovně. V pondělí 24. června 
2013 proběhlo slavnostní udělení cen výhercům 
výtvarné soutěže, kterou v dubnu knihovna 
vyhlásila.

Ďábel na řetězu a Tajemná místa Berounska
Křest dvou knižních novinek známého spisovatele 
Otomara Dvořáka a uvedení filmového 
dokumentu z výjezdní besedy Berounskem 
se konala ve středu 26. června 2013 od 17,30 
hodin rámci cyklu Setkání s autory, které máte 
rádi. Na závěr setkání se uskutečnila 
autogramiáda a možnost předběžné přihlášky 
na zářijovou výjezdní besedu.

Fantazie
VERNISÁŽ výstavy abstraktních obrazů Karla 
Bostla se uskutečnila v pondělí 2. září 2013 
od 17,30 hodin. Součástí programu bylo 
i hudební vystoupení.

Hudba v koláži
VERNISÁŽ výstavy prací z výtvarné soutěže 
Hudba v koláži, kterou knihovna pořádala 
u příležitosti oslav 130. výročí narození Václava 
Talicha, se uskutečnila v Holandském domě 
ve středu 4. září 2013 od 17,00 hodin. Knihovna 
tuto akci uspořádala ve spolupráci s Městským 
kulturním centrem Beroun.
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Modrožluté čtení
AUTORSKÉ ČTENÍ povídkových knih Renáty 
Šťastné s poezií a kytarou - program plný 
povídek, nejkrásnějších básní a skladeb. Autorku 
knih v tomto pořadu doprovází kytarista Jan 
Paulík a recitátor Václav Fikrle. Spojením 
kytarové hry a přednesu vznikla zajímavá 
spolupráce, na jejímž základě jsou pořádány 
poetické recitály. Každá báseň je aranžována tak, 
aby kytara co možná nejvýstižněji korespondovala 
s obsahem i výrazem básně. Mezi básněmi jsou 
uvedeny i sólové kytarové skladby. Akce 
se konala ve středu 11. září 2013 od 17,30 
hodin.
Co prozradí irisdiagnostika o našem zdraví a jak 
můžeme posílit imunitní systém
Irisdiagnostika je diagnostická metoda pro zjištění 
zdravotního stavu z oka. Protože dokáže odhalit 
zdravotní problémy již v počátku, může tak člověk 
předejít zdravotním potížím. Této metodě 
se věnuje Marie Chalupová, která pracuje již řadu 
let v centru Cesta ke zdraví v Praze. Zabývá 
se celostní medicínou a řešením potíží pomocí 
přírodních preparátů. Na své přednášce nás 
seznámila nejen s irisdiagnostikou nebo glukany, 
s možnostmi posilování imunitního systému, či 
s vlivem psychiky na naše zdraví, ale také 
poradila jak se můžeme léčit stravou. 
PŘEDNÁŠKA se konala ve čtvrtek 26. září 2013 
od 17,30 hodin.

Týden knihoven 2013
Dalším rokem se Městská knihovna Beroun 
zapojila do této celostátní akce pořádané Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
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Přednáška o orientálním tanci
Naprosto exkluzivní 3hodinovou přednášku 
o druzích a stylech orientálního tance včetně 
ukázek přednesla tanečnice a lektorka 
orientálního tance KAMILAH, která též pořádá 
pravidelné kurzy v Berouně a v Plzni. Akce 
se uskutečnila ve středu 2.10.2013.

Fotografický festival Fotoblázinec
4. ročník úspěšného festivalu se uskutečnil 
v sobotu 5.10.2013 od 10,00 do 18,00 hod, kdy 
diváci se mohli přijít podívat jak na výstavu 
prezentujících se fotografů a hlasovat pro svého 
favorita, tak poslechnout si přednášky a zúčastnit 
se slavnostního vyhlášení výherců letošního 
ročníku. Vítězné fotografie budou součástí 
výstavy, která bude k vidění po celý měsíc říjen 
ve vestibulu i na oddělení pro dospělé.
Život jako hra.Jak ovlivňují naše bytí vesmírné 
zákony? Existují vůbec? Co je na této planetě 
jisté?
PŘEDNÁŠKA Mistra a učitele Reiki Ing. 
Miroslava Berky nás zavedla do tajů našeho bytí, 
vesmírných a duchovních zákonů. Dotkli 
se i vztahů, čínské medicíny a třeba toho, proč 
jsme stále více nemocní navzdory pokrokům 
medicíny. Přednáška se konala ve středu 9. října 
2013 od 17,30 hodin.

Co nesnáší tolerance aneb Povídání 
o absolutních hodnotách
PŘEDNÁŠKOU a besedou nás provedl doc. Pavel 
Hošek, Ph.D., vedoucí Katedry religionistiky 
z Evangelické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. Akce se konala v pondělí 14. 
října 2013 od 17,30 hodin a pořádala ji Církev 
bratrská Beroun.
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Burundi - Afrika očima bohatého muzungu 
PŘEDNÁŠKA diváky seznámila se životem 
v africkém státě Burundi. Dozvěděli jsme se více 
o krásné a bláznivé krajině na břehu řeky 
Tanganiky a projektu Knihomol, jehož cílem bylo 
vytvořit knihovnu v burundském městečku 
Buraniro. Přednášela Mgr. Veronika 
Kňazovičová. Po přednášce byla příležitost 
zakoupit si řemeslné výrobky z Burundi. Akce 
se konala ve čtvrtek 7. listopadu od 17,30 
hodin. Více informací o projektu najdete 
na www.knihomol.org.

Opevnění kolem Prahy (Pražská čára)
V sobotu 9. listopadu od 10,00 do 11,00 hod. 
(v otevírací době knihovny) se uskutečnila 
PŘEDNÁŠKA Martina Niče.  Akce byla spojena 
s výstavou věnovanou tématice 2. světové války 
a činnosti muzea, která je k vidění ve vestibulu 
knihovny po celý listopad.

O četnících a Četnických humoreskách
Setkání s duchovním otcem televizního seriálu 
Četnické humoresky a autorem mnoha knih 
s četnickou tematikou plk. JUDr. Michalem 
Dlouhým, Ph.D. se uskutečnila netradičně 
v sobotu 23. listopadu od 17,00 hodin. Povídal 
nejen o historii četnictva na našem území, ale 
také o tom, jak vznikal televizní seriál. 
S myšlenkou filmového zpracování případů 
řešených československými četníky oslovil v roce 
1992 režiséra Antonína Moskalyka. Vznikl tak 
oblíbený televizní seriál, který byl oceněn i cenou 
Týtý za nejúspěšnější seriál roku 2005. Michal 
Dlouhý nás seznámil také se svou knižní 
a filmovou tvorbou. Československému četnictvu 
věnoval již 14 knih, a to povídkových i literatury 
faktu. Brzy se dočká vydání nová kniha nesoucí 
název Četnické pohádky pro dospělé, kterou 
autor přivezl jako horkou novinku. Jeho knihy si 
diváci mohli na BESEDĚ zakoupit za sníženou 
cenu. Během AUTOGRAMIÁDY byly zakoupené 
knihy orazítkovány i replikou historického razítka.
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Čtení pro děti
Jako takové natěšení a malé ochutnání chystané 
akce Den pro dětskou knihu 2013 jsme si pro 
děti připravili zajímavé setkání a čtení pohádek. 
Děti 4.ZŠ pí. uč. Vokáčové tak měly možnost 
se osobně potkat s hercem Václavem Rašilovem 

a herečkou Magdalenou Lážnovskou, kteří jim 
předčítali z knihy Kladenské pohádky od Luďka 
Švorce, která se teprve připravuje do vydání.

Den pro dětskou knihu 2013
SKIP (Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků) vyhlásil letos již 7. ročník celostátní 
akce na podporu dětského čtenářství Den pro 
dětskou knihu 2013. I tentokrát mohli nejmenší 
čtenáři i nečtenáři se svými rodiči zavítat 
na oddělení pro děti, kde kromě půjčování knížek 
čekal speciální program - výtvarné dílny 
i kouzelné bytosti. Navíc byla připravena výstava 
zaměřená na dětské knihy dvou regionálních 
autorů - Františka Nepila a Jiřího Kahouna. Akce 
se konala v sobotu 30. listopadu od 8,30 
do 11,00 hodin.

Beseda s cestovatelem
O Marku Hlohovském možná nejde ani hovořit 
jako o cestovateli. On totiž necestuje, on takto 
ŽIJE. Jezdí po světě, zažívá tamní život i obyčeje, 
pracuje a seznamuje se s místními lidmi, jezdí 
po kraji a poznává exotickou přírodu. To vše pak 
sleduje bedlivým okem pozorovatele 
i všudypřítomnou čočkou videokamery. Svá videa 
pak podbarvuje místní hudbou a provází barvitým 
vypravováním leckdy peprných zážitků. Vyprávění 
Marka Hlohovského o jeho putování po Střední 
Americe si přišli poslechnout studenti Gymnázia 
Joachyma Barranda, prima a sekunda. 
Pozornému čtenáři našich zpráv zřejmě neunikla 
spojitost, že Marek Hlohovský se zúčastnil 
letočního ročníku FotoBlázince, kde dokonce 
vyhrál 1. cenu poroty v soutěži diváků se umístil 
na 3. místě.
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10.2Výstavy v roce 2013

Secreti Veneziani
Fotografická VÝSTAVA známého berounského 
fotografa Petra Jílka byla k vidění po celý měsíc 
leden v prostorách oddělení pro dospělé a studovny. 
Výstava s názvem Secreti Veneziani nám přiblížila 
atmosfétu benátského karnevalu.

Má vlast
Národní VÝSTAVA Má vlast byla zahájena 12. května 
2012 v Praze na Vyšehradě a odtud se vydala 
na roční pouť nejen po Česku. V lednu 2013 
doputovala do naší knihovny. Výstava představuje 
veřejnosti proměny opomíjených míst v místa 
příjemná pro život. Prokazuje úctu k práci lidí 
odpovědně pečujících o krajinu svého domova, 
přináší svědectví o obětavosti a pospolitosti, o vřelém 
vztahu k místu a o zdravé hrdosti na svůj kraj. 
Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí 
a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. 
Výstavu bylo možné shlédnout po celý měsíc leden 
ve vestibulu knihovny.

Tahy slov
VÝSTAVA Jaroslava Čížka byla komponována jako 
představení poezie a básnické tvorby. Prezentace 
byla zaměřena na autorovy sbírky vydané 
samizdatem, na jednoduchý styl ilustrací a další 
autorovy projekty. Výstava byla představena jako 
pracovna a sušárna básní, myšlenek a kreseb. 
Ke shlédnutí od 1. února do 23. února 2013 
ve vestibulu knihovny.
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Vyšívání
Eva Hůlková se věnuje ručním pracem již od dětství. 
Při vyšívání používá již několik let kromě gobelínové 
techniky nejvíce prolamovanou techniku Richelieu. 
Zpočátku vystavovala společně se zpěvákem 
a malířem Richardem Pachmanem. VÝSTAVA jejích 
výšivek byla k shlédnutí po celý měsíc únor 
na oddělení pro dospělé.

Manželství
Národní týden manželství připomínala po celý měsíc 
únor VÝSTAVA studentů Gymnázia Joachima 
Barranda Beroun. Jejich výtvarná zpracování tématu 
manželství byla umístěna na schodišti, které vede 
do 1. patra budovy.

Okouzlení krajinou
Malířka Ladislava Kučerová pocházející z Kublova 
vystavila svoji tvorbu v berounské knihovně již potřetí, 
byla to však její první samostatná výstava. Autorka 
během posledních několika let experimentovala 
a rozvíjela práci s akrylovými barvami. Její obrazy 
odráží stálý zájem o okolní krajinu a její proměnlivé 
krásy. VÝSTAVA se konala po celý měsíc březen 
na oddělení pro dospělé.

Putování za předky
VÝSTAVA České genealogické a heraldické 
společnosti srozumitelnou a přitažlivou formou 
seznámila širokou veřejnost s pomocnými vědami 
historickými, jakými jsou genealogie a heraldika. 
K vidění byly ukázky archivních záznamů o předcích, 
seznámili jsme se s vyobrazením rodokmenu, 
se zpracováním rodových kronik a i jsme si mohli 
prohlédnout krásně vypracované erby. Výstava 
probíhala od 25. února 2013 až do konce měsíce 
března ve vestibulu knihovny a byla zahájena 
přednáškou.
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Fotoimprese: impresionistické ladění naší krajiny
Po celý měsíc duben byla k vidění VÝSTAVA známé 
dvojice fotografů Jiřího Pavlise a Ing. arch. Jany 
Vinterové. Fotografie jste si mohli prohlédnout 
v prostorách knihovny i ve vestibulu.

Děti a úsměvy léta
Občanské sdružení Častoboř provozuje dětské letní 
tábory na Častoboři v oblasti středního Povltaví. 
Tábor u Žraločí skály leží na břehu slapského jezera 
v krásném přírodním prostředí. Život dětí v této 
romantické častobořské krajině představila VÝSTAVA 
fotografií, kterou diváci měli možnost shlédnout 
od pondělí 6. května do konce měsíce ve vestibulu 
knihovny.

V běhu
VÝSTAVU Lucie Suché již bylo možné navštívit 
v Trusknavně u Kokořína a v Hořovicích. Tentokrát 
zamířila do berounské knihovny. Výstava představila 
fotografie dětí v akci a to po celý měsíc květen.

Art Untitled
V prostorách oddělení pro dospělé bude k vidění 
VÝSTAVA Luboše Hadzimy a Petra Kudláčka. 
Navštívit ji bylo možno po celý měsíc červen. 
Vernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí 3. června 
2013.
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MOYJOY v Berouně
Autorka, známá pod svým uměleckým jménem 
MOYJOY, maluje v tichém venkovském prostředí 
u lesa obrazy, které jsou inspirovány vnitřními pocity 
a vizemi. Vystavovat začala po roce 2000 
na kolektivních výstavách. Dnes už vystavuje 
samostatně. Ve své tvorbě vyjadřuje bohatý vnitřní 
život, který odráží i její postoje a názor na svět. 
VÝSTAVA byla k vidění po celý měsíc červen 
ve vestibulu knihovny.

Obrazy z cest
Miluše Mrvíková pochází z Prahy, v současné době 
bydlí v Mořině. Vystudovala Pedagogickou školu 
v Praze a převážnou část života působila v tomto 
oboru. Malířské dovednosti studovala individuálně 
u akademické malířky Věry Šteflové. Věnuje 
se především olejomalbě a kresbě pastelem. Ráda 
zobrazuje krajiny a zátiší. Od roku 2000 je členkou 
Sdružení výtvarníků ČR. Její VÝSTAVA byla 
ke shlédnutí v červenci a srpnu v prostorách 
oddělení pro dospělé.

Jak ztratit další generaci
Fotografie a příběhy účastníků případu "D. H. 
a ostatní proti České republice," kterým Evropský 
soud pro lidská práva potvrdil diskriminaci romských 
dětí na českých školách. Výstava přináší výpovědi 
osobních příběhů romských studentů zařazených 
neoprávněně do zvláštních škol. Ačkoliv neměli žádné 
zdravotní postižení, bylo tak s nimi zacházeno, jen 
kvůli jejich barvě pleti a sociálnímu původu. VÝSTAVU 
pořádá Nadace Open Society Fund Praha 
ve spolupráci s Open Society Foundations. 
Autorkou fotografií je americká fotografka Stephanie 
Sinclair. Fotografie byly k vidění v červenci a srpnu 
ve vestibulu knihovny.

Fantazie
Karel Bostl našel svou parketu v působivém 
používání barev. V jeho obrazech se odráží bohatý 
vnitřní život a tvůrčí fantazie. V knihovně bude 
vystavovat již potřetí a tentokrát představí abstraktní 
obrazy ze svého posledního období. VÝSTAVU bylo 
možné shlédnout na oddělení pro dospělé po celý 
měsíc září.
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Moje Šumava
Josef Staněk je písmokameníkem a žije se svou 
rodinou v šumavském Zdíkově. Je nadšeným lokálním 
patriotem, který svou lásku a obdiv k šumavské 
přírodě a krajině občas promítne do svých jemných 
a snových akvarelů a kříd. Jeho VÝSTAVA byla 
k vidění ve vestibulu knihovny po celý měsíc září.

Hudba v koláži
V červnu knihovna vyhlásila vítěze výtvarné soutěže 
Hudba v koláži, která se konala v rámci akce Rok 
Václava Talicha, vyhlášené městem Beroun ke 130. 
výročí narození tohoto světoznámého dirigenta. Nejen 
vítězné koláže, ale i další vybrané práce byly součástí 
VÝSTAVY, která se konala od 4. do 20. září 2013 
v Holandském domě.

Pro šikovné ručičky
Všichni tvořivci a kreativci měli možnost předvést 
svoje výtvory stejným nadšencům i široké veřejnosti 
na výstavě rukodělných výrobků. Jednodenní výstava 
probíhala ve vestibulu knihovny a setkala 
se s nadšeným přijetím veřejnosti. Vysoká účast 
vystavovatelů i vystavených výrobků nás velmi 
potěšila. Šikovnost a kreativita mnohých tvůrců pak 
vskutku vzbuzovala údiv. Výstava se konala v rámci 
Týdne knihoven 2013.
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10.1Anketa spokojenosti čtenářů

10.1.1 Dotazník

TÝDEN  KNIHOVEN  2013

30. 9. - 6. 10. 2013

S námi vždy all inclusive!

A N K E T A   spokojenosti čtenářů
1. Líbí se Vám prostory knihovny?

a. ano

b. ne

Pokud ne, proč: ……………………………………………………………………………………………..

2. Vyhovuje Vám skladba/složení knižního fondu?

a. ano

b. ne

Pokud ne, proč: ……………………………………………………………………………………………..

3. Vyhovuje Vám kvalita služeb?

a. ano

b. ne

Pokud ne, proč: ……………………………………………………………………………………………..

4. Vyhovuje Vám otevírací doba?

a. ano

b. ne

Pokud ne, proč: ……………………………………………………………………………………………..

5. Líbí se Vám kulturní program?

a. ano

b. ne

Pokud ne, proč: ……………………………………………………………………………………………..

6. Zúčastňujete se akcí pořádaných v knihovně?
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a. ano

Pokud ano, kterých: ……………………………………………………………………………………….

b. ne

Pokud ne, proč: ……………………………………………………………………………………………..

7. Líbí se Vám webové stránky knihovny?

a. ano

b. ne

Pokud ne, proč: ……………………………………………………………………………………………..

8. Dostáváte pravidelné e-mailové info o aktivitách v knihovně?

a. ano

b. ne

Pokud ne, proč: ……………………………………………………………………………………………..

Můžete uvést svůj e-mail a my Vám budeme info posílat:..............................................................

Nebo se zaregistrujte na emailu studovna@knihovnaberoun.cz

9. Máte-li facebook, je knihovna ve Vašich přátelích?

a. ano

b. ne

Pokud ne, proč: ……………………………………………………………………………………………..

10.  Čtete náš blog?

a. ano

b. ne

Pokud ne, proč: ……………………………………………………………………………………………..

11.  Pokud nám chcete sdělit cokoliv jiného, máte možnost zde:

10.1.2 Výsledky ankety

V říjnu tohoto roku berounská knihovna umožnila čtenářům vyjádřit se prostřednictvím ankety 

k různým  otázkám  z oblasti  fungování  knihovny  a její  činnosti.  Na deset  jednoduchých  otázek 

mohli  respondenti  odpovědět  kladně  či  záporně,  a zároveň  formou  otevřené  odpovědi  se více 

vyjádřit, příp. připojit vlastní návrhy, kritiky a komentáře. Anketa byla vyhlášena v rámci Týdne 

knihoven 2013, probíhala po celý měsíc, a čtenářům byla poskytnuta v tištěné i elektronické formě. 

Sešlo  se nám  69  vyplněných  formulářů  -  40  v tištěné,  29  v elektronické  podobě.  

V následujících  odstavcích  bychom Vás  rádi  seznámili  jak  s jednotlivými  otázkami  a reakcemi 

respondentů,  tak  s našimi  odpověďmi  na ně,  příp.  našimi  dalšími  kroky,  které  bychom  chtěli 
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uskutečnit v rámci zlepšení našich služeb.

1. otázka: Líbí se Vám prostory knihovny?

Přestože všechny otevřené odpovědi kritizovaly nedostatečné prostory volného výběru (s čímž 

bohužel  nemůžeme  nic  dělat),  90% respondentů  odpovědělo,  že se jim  prostory  knihovny  líbí. 

Přesto  se snažíme  knihovnu  stále  zvelebovat.  Jako  příklad  uveďme  právě  probíhající  výmalbu 

chodby  na dětské  oddělení,  nebo  konání  pravidelných  výstav  ve vestibulu,  příp.  schodišti. 

I do budoucna máme určité plány, které, doufejme, zpříjemní prostředí knihovny ještě více.

2. otázka: Vyhovuje Vám skladba/složení knižního fondu?

Složení  knižního  fondu  se líbí  a vyhovuje  86%  respondentů.  Přesto  dorazily  určité  výtky, 

ke kterým bychom se rádi vyjádřili. Některým čtenářům se nelíbí skladba knih ve volném výběru. 

V této otázce je třeba si uvědomit, že vnímání skladby fondu je subjektivní záležitost. Knihovnice 

musí zohledňovat přání většiny, proto jsou upřednostněny takové tituly a autoři, kteří jsou nejčastěji 

půjčováni.  Uvědomujeme  si,  že takto  se leckteré  "poklady"  nacházejí  ve skladech,  mimo  zraky 

čtenářů. Jelikož máme větší množství knih ve skladech, je možné, aby si čtenář dopředu zkrátil 

čekací  dobu tím,  že předem zavolá nebo pošle  e-mailem seznam požadovaných knih,  které  mu 

knihovnice  připraví.  Dále  chceme  upozornit  na to,  že kdokoli  má  možnost  navrhnout  knihu 

k zakoupení zasláním e-mailu na kteroukoli adresu knihovny. Překvapila nás kritika, že v knihovně 

nabízíme  málo  děl  klasických  autorů.  Nedomníváme se,  že by naše  nabídka  byla  nízká,  ale  je 

pravda, že při nákupu zohledňujeme, zda je daný titul požadovaný školami jako povinná četba.

3. otázka: Vyhovuje Vám kvalita služeb?

Kvalita služeb vyhovuje 96% respondentů. Přesto naši čtenáři postrádají větší možnosti v oblasti 

referenčních  služeb  či  e-mailové  komunikaci.  Chtěli  bychom  zdůraznit,  že přestože  na našich 

stránkách nejsou konkrétní formuláře na konkrétní dotazy,  můžete se na nás obrátit  s jakýmkoliv 

dotazem jak osobně, tak telefonicky a e-mailem. Plánujeme umístění různých formulářů na webové 

stránky, aby se komunikace ještě více zjednodušila.

4. otázka: Vyhovuje Vám otevírací doba?

Na tuto  otázku  odpovědělo  sice  kladně  75%  respondentů,  přesto  plánujeme  jisté  změny 
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v rozložení  otevírací  doby,  které  budou  včas  zveřejněny.  Rádi  bychom  se také  vyjádřili 

k prázdninové  otevírací  době,  která  je  čtenáři  kritizována.  Období  letních  prázdnin  je  pro  nás 

jedinou příležitostí  k činnostem, které není  možné vykonávat  během normálního provozu, např. 

malování, revize fondu, která je stanovena zákonem, přeskladňování a reorganizace fondů i skladu. 

Lepší  představu si  o tom můžete  udělat  i na základě článku Co se dělo  během letních prázdnin 

v berounské  knihovně  v odkazu  http://beroun.5plus2.cz/35326/teni-p-co-se-delo-behem-letnich-

prazdnin-v-berounske-knihovne.

5.,6.  otázka: Líbí  se Vám  kulturní  progam?  ,  Zúčastňujete  se akcí  pořádaných 

v knihovně?

Tyto dvě otázky spolu souvisejí, proto bychom rádi na ně odpověděli současně. Přestože 95% 

respondentů  se líbí  knihovnou  nabízený  kulturní  program,  zúčastňuje  se jich  pouze  43% 

dotázaných. Naši respondenti nás v podstatě chválili za pořádání autorských čtení, besed či výstav, 

zároveň však zdůvodňovali svoji neúčast na těchto akcích časovými důvody, nebo jiným kulturním 

vyžitím či zájmy. V Berouně je množství rozličných kulturních a zájmových institucí, které nabízejí 

vlastní program, a tak je těžké nalákat návštěvníky právě do knihovny. Díky pozitivním zpětným 

reakcím však věříme, že pořádání těchto akcí má význam, a budeme v tom i nadále pokračovat. 

Na závěr  několik  čísel  pro  zajímavost.  V roce  2012  jsme  uskutečnili  77  kulturních  akcí,  které 

navštívilo 2656 diváků, a 55 vzdělávacích akcí, které si přišlo poslechnou 1722 návštěvníků.

7. otázka: Líbí se Vám webové stránky knihovny?

Kladně odpovědělo 92% respondentů. Přesto se objevily kritické hlasy v oblasti grafické úpravy 

a neatraktivnosti  či  amatérismu.  Tato  kritika je  oprávněná,  musíme však poznamenat,  že tvorbu 

webových stránek nemá na starosti počítačový odborník, ale jedna z knihovnic, která se této práce 

ujala, dbá na jejich aktuálnost a obsahovou úplnost. Nicméně plánujeme nové a modernější webové 

stránky.

8. otázka: Dostáváte pravidelné e-mailové info o aktivitách v knihovně?

Pravidelné  e-mailové  informace  o našich  aktivitách  dostává  pouhých  42%  respondentů. 

Důvodem je zřejmě nízká informovanost našich čtenářů o této službě. I v této oblasti plánujeme 

jistá  zlepšení.  Veškeré  informace,  které  touto  cestou  podáváme,  naleznete  zároveň  na webu 
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knihovny,  facebooku  i nástěnkách v budově knihovny.  Přejete-li  si  měsíční  info  zasílat,  napište 

na studovna@knihovnaberoun.cz.

9. otázka: Máte-li facebook, je knihovna ve Vašich přátelích?

V rámci  ankety  jsme  získali  pouhých 24% kladných  odpovědí.  Je  nám jasné,  že tato  forma 

komunikace  je  určena  specifické  cílové  skupině.  Domníváme se,  že je  správné  nabídnout  více 

možností a je na čtenáři samotném, jaký komunikační kanál zvolí. Facebook považujeme za určitý 

doplněk našich služeb, jehož funkcí  je nejen poskytovat informace o knihovně jako takové, ale 

i o aktuálním  dění  v oblasti  literatury,  kultury  i knihovnictví.  A jedno  číslo  -  v současné  době 

evidujeme 723 přátel.

10. otázka: Čtete náš blog?

I blog patří k dalším možnostem rozšíření jak služeb, tak komunikace knihovny se svými čtenáři. 

Prostřednictvím  blogu  chceme  nejen  upozorňovat  na zajímavé  tituly  v našem  fondu,  ale  také 

navázat  spolupráci  se čtenáři  a dát  jim  prostor  se vyjádřit.  Náš  blog  funguje  od května  2013, 

do dnešního dne jsme zde zveřejnili 16 příspěvků a počet našich recenzentů se rozšířil na 6. V naší 

anketě odpovědělo pouhých 30% respondentů, že čtou náš blog. Přesto věříme, že i tato služba má 

svoji budoucnost a své příznivce. Zapojit se může každý.

Naše anketa nebyla samoúčelná. Na základě jejích výsledků chceme průběžně zdokonalovat 

činnost knihovny a v průběhu příštího roku hodláme zavádět novinky nejen v oblasti služeb, ale 

i komunikace, designu i fondu. O všech změnách budeme veřejnost informovat prostřednictvím 

webových stránek i e-mailové komunikace. 

Všem respondentům chceme tímto vyjádřit poděkování za to, že nejen odpověděli na naše dotazy, 

ale i připojili vlastní komentáře. Názorů našich uživatelů si vážíme a doufáme, že v této podobě 

komunikace budeme pokračovat i v budoucnu.

10.2Berounská akademie 2013/2014

V září 2013 byl zahájen 1. ročník  Berounská akademie,  vzdělávacího cyklu přednášek, jehož 

cílem  je  prostřednictvím  odborných  lektorů  seznámit  frekventanty  se zajímavými  informacemi 

z oblasti historie, umění, botaniky či geologie ve vztahu k berounskému regionu. Iniciátorem cyklu 

30

mailto:studovna@knihovnaberoun.cz


je místostarosta  Mgr. Ivan Kůs, který ke spolupráci oslovil berounskou fotografku a nakladatelku 

Mgr. Marii Holečkovou a ředitelku Městské knihovny Beroun Mgr. Hanu Ludvíkovou.

Témata  přednášek  letošního  cyklu  se věnují  malířství  (září-listopad),  přírodě  (leden-březen) 

a geologii (duben-červen). Účastníci se mohou těšit na přednášky věnované modernímu malířství, 

osobnosti  Jana  Preislera  a Václava  Špály  a Salónu  berounských  výtvarníků.  Dozvědí  se více 

z oblasti botanických zahrad, parků a arboret,  památných stromů a alejí a jejich kultu,  stejně tak 

současnému  fenoménu  biozahrad.  V neposlední  řadě  si  vyslechnou  informace  o geologických 

unikátech  pod  hradem  Točníkem,  o hradu  Karlštejn  a jeho  vazbě  k drahým  kamenům 

i korunovačním klenotům, o geologicky zajímavých regionálních lokalitách a jeskyních a krasových 

pramenech na Berounsku. Svoji účast na přednáškách přislíbili kunsthistorik PhDr. Zbyněk Duda, 

botanik a popularizátor vědy RNDr. Václav Větvička, PhDr. Marie Hrušková, Ing. Radomil Hradil 

a geolog Doc.RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.

Přednášky  se budou  konat  od září  2013  do června  2014  vždy  ve čtvrtek,  a to  v prostorách 

berounské  knihovny,  případně  se uskuteční  výjezdní  besedy  spojené  s praktickými  ukázkami. 

Školné  bylo  stanoveno  ve výši  300,-  Kč.  Konkrétní  informace  k přednáškám  bude  postupně 

upřesňovat  programová  koordinátorka  Marie  Holečková  na jednotlivých  besedách.  Veškeré 

informace o akademii poskytuje garant projektu Mgr. Hana Ludvíková. Organizační pravidla určují 

stanovy projektu.

Uskutečněné přednášky:

Ve čtvrtek 5. září v prostorách Muzea Českého krasu 
byla zahájena Berounská akademie. Slavnostního 
ceremoniálu se zúčastnila i starostka města Beroun 
Ing. Šárka Endrlová a místostarosta Mgr. Ivan Kůs. 
Na prvním setkání posluchači vyslechli 3 přednášky. 
Úvodní slovo měl akademický malíř Viktor Žabinský, 
který posluchače seznámil s vydáním publikace Salón 
berounských výtvarníků po 30 letech. Dalším 
přednášejícím byl Kameel Machart. Představil svůj 
projekt Street Gallery Beroun pokračující již 2. rokem. 
Hlavní přednáška večera nesla název Krajina 
ve výtvarném umění (Krajina mojí duše, krajina tvojí 
duše aneb Jak ji vidíme) pod vedením PhDr. 
Vladislava Dudáka.
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V sobotu 5. října se uskutečnila výjezdní přednáška 
na téma Významní čeští malíři 19.-20. století, která 
se uskutečnila v Národní galerii v     Praze  , v prostorách 
sbírky moderního českého umění. Přednášel PhDr. 
Zbyněk Duda.Fotografie ze dne nám laskavě poskytl 
pan Vojtěch Karpíšek, za což mu mockrát děkujeme.

9.11.2013 se uskutečnila další přednáška z cyklu 
Berounské akademie, tentokrát na téma Malířství 
se zaměřením na osobnost Jana Preislera. Přednášel 

PhDr. Zbyněk M. Duda v prostorách 
zrekonstruovaného zámku v Králově Dvoře.

10.3Blog knihovny

Úvodní slovo

30. května 2013 v 14:22 | knihovna |  Úvod
Český knižní trh produkuje ročně od 15 do 18 tisíc titulů od cca 2500 nakladatelů*. To jsou 
dozajisté  vysoká čísla,  která  už  sama o sobě  vypovídají  o tom,  že orientovat  se v této 
produkci je náročné i pro odborníky, natož pro čtenářskou veřejnost.

Zájemci  o aktuální  dění  v literatuře  mohou  získávat  informace  z rozličných  odborných 
periodik,  odborných  internetových  portálů  i webových  stránek  či  blogů  jednotlivců-
nadšenců. A výběr je určitě veliký. Proč tedy nosit dříví do lesa?
Rozhodli  jsme  se,  že se zaměříme  na "našeho"  čtenáře,  a tím  na "naše"  knihy.  Rádi 
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bychom  tedy  upozorňovali  na knihy,  které  jsou  ve fondu  Městské  knihovny  Beroun. 
Nechceme  se však  pasovat  do role  odborných  recenzentů,  ale  jakýchsi  ponoukajících 
pošťuchovatelů J, kteří vás pobídnou k pozornosti vůči určitému titulu či autorovi.

Rádi bychom dbali na dodržování pravidla - kvalita je hodnotnější než kvantita.
A jaké knihy máme na mysli?
- aktuální česká produkce domácích i zahraničních autorů
- tituly, které propadly marketingovým sítem, a leží "v rozích knihkupectví či na spodních 
regálech knižních pultů"
- starší tituly, které byly uvedeny na filmová plátna či prkna divadelních jevišť
- regionální literatura a publikace s regionální tématikou
- knihy a publikace spojené s akcemi uskutečněnými v Městské knihovně Beroun
- upozornění na vzájemné souvislosti mezi knihami, jejich postavami či autory
- upozornění na udělované knižní ceny, výsledky anket, soutěží

A vaše role?
Zájemci si mohou přečíst články na veřejně přístupném blogu knihovny. Každý čtenář 
může bez předchozí registrace daný příspěvek komentovat, přidávat svůj názor, 
hodnotit**. Každý zájemce, po předchozí registraci na Lada.Schovankova@gmail.com, 
může přispívat vlastními recenzemi***.

Nezbývá než popřát nám všem příjemně strávený čas na tomto blogu a doufejme i získání těch "pravých" 
informací o těch "pravých" knihách.
*Zpráva o českém tržním trhu 2011-2012. Svaz českých knihkupců a nakladatelů. www.sckn.cz
**  Městská  knihovna  Beroun  si  vyhrazuje  právo  mazat  komentáře  vulgárního,  hanlivého  či  urážlivého 
obsahu, a komentáře popírající rasovou, náboženskou či sexuální svobodu.
*** Městská knihovna Beroun si  vyhrazuje právo zaslaný příspěvek formálně,  či  obsahově upravit  či  ho 
odmítnout.

10.4Fotografická příloha

Celostátní akce

Noc s Andersenem
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Týden čtení dětem

Den pro dětskou knihu
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Akce knihovny

Island – cestopisná přednáška Jiřího Lehejčka

Vyhlašování výsledků a předáván cen k výtvarné soutěži Hudba v koláži
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Hudba v koláži – vernisáž výstavy v Holandském domě

Zahájení prvního ročníku Berounské akademie
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4. ročník festivalu Fotoblazinec
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O četnících  a Četnických  humoreskách  -  setkání  s duchovním  otcem  seriálu  Četnické 

humoresky plk. JUDr. Michalem Dlouhým, Ph.D.

Herec  Václav  Rašilov  a herečka  Magdalena  Lážnovská  čtou  dětem  pí.  uč.  Vokáčové 

ze ZŠ Beroun Závodí
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Adventní čtení - vystoupení knihovnic na Husově náměstí v Berouně v rámci Berounského 

Adventu

Výstavy a vernisáže

Fantazie - vernisáž výstavy Karla Bostla
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Putování  za předky  -  putovní  výstava  České  genealogické  a heraldické  společnosti 

v Praze

V běhu - výstava Lucie Suché

Výstava Army muzea Zdice
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Pro šikovné ručičky - jednodenní výstava, konala se v rámci Týdne knihoven
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