Městská knihovna Rokycany

Výroční zpráva
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Na rok 2020 se nedá zapomenout.
Rok to byl mimořádný díky onemocnění Covid 19, které postihlo celý svět, a díky omezením,
která poté nastala. Ve své činnosti byla omezena i naše knihovna. Něco se zrušilo, něco odložilo.
Práce se musela jinak zorganizovat. Vyzkoušeli jsme šití roušek, práci na home officu, sdílení online porad, půjčování knih výdejním okénkem i zcela bezkontaktní půjčování. Statistické údaje
za rok 2020 nelze srovnávat s žádným jiným obdobím, kterým knihovna ve své historii prošla.
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Základní údaje organizace v roce 2020
Celkem knihovních jednotek: 105 313
naučná literatura:

31153

krásná:

66739

kartografické dokumenty:

148

zvukové dokumenty:

7132

elektronické dokumenty:

2

jiné /hry,kufříky,brožury/:

139

Přírůstek:

3055 dokumentů

___________________________________________________________________________
Registrovaní čtenáři:

2475

z toho děti:

932

návštěvníci půjčoven:

29736

návštěvníci akcí:

8993

návštěvníci webu:

31050

návštěvníci e-katalogů:

8689
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___________________________________________________________________________
Výpůjčky celkem:

111971

naučná dospělým:

15065

krásná dospělým:

65160

naučná dětem:

1640

krásná dětem:

12338

výpůjčky časopisů:

12548
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výpůjčky cédéček:

5151

výpůjčky ostat. dokumentů: 16
výpůjčky e-knih:

130

Další údaje
Počet vyřízených MVS z jiných knihoven: 512 /MVS=meziknihovní výpůjční služba/
Počet zaslaných MVS z naší knihovny:

267 /MVS=meziknihovní výpůjční služba/

Počet souborů do vesnických knihoven:

82

Počet svazků do vesnických knihoven:

10995

Další neoficiální údaje:
Knihoregál na vlakovém nádraží, nebo-li Kniha do vlaku nabídl:

176 knih

Letní čítárna v atriu knihovny přivítala:

20 návštěvníků

Semínkovna poskytla:

100 sáčků osiva

Knihovna ušila a rozdala:

500 roušek

Městská knihovna Rokycany je pro své čtenáře otevřena 48 hodin týdně v nejdéle otevřeném
oddělení, což je půjčovna pro dospělé čtenáře. Knihovna disponuje 24 studijními místy a 10
počítači pro veřejnost.

Hospodaření
Příjmy
Příspěvky z obce
Vlastní tržby

7 548 034,-Kč
6 340 000,-Kč
176932,- Kč

Výdaje
Nákup dokumentů
Materiál, služby
Osobní náklady

7 269 477,-Kč
803 898,-Kč
1 507 542,-Kč
5 550 182,-Kč

Granty 2020
Využili jsme několika finančních dotací z jiných, než městských zdrojů:
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Přechod na knihovní systém Koha, implementace on-line katalogu VuFind a pořízení serveru a
záložního zdroje v programu Ministerstva Kultury ČR VISK3 – 65.000,- Kč
Regionální funkce knihoven 2020 projekt Krajského úřadu Plzeňského kraje získal 966.102,- Kč
Projekt Česká knihovna Ministerstva kultury ČR získal do knihovny 23 svazků v ceně 5.494,- Kč

Nová zařízení a péče o budovu
Zakoupili jsme novou laminovačku na formát laminování A3. Využijeme ji např. na laminování
plakátů, výkresů, fotek. Do sálku knihovny jsme konečně zakoupili důstojný prezentační stolek pro
notebook, popř. dataprojektor při konání přednášek. Díky grantovému řízení máme nový serverový
počítač. Ředitelka knihovny se dočkala repasovaného notebooku výměnou za desetiletý, už pomalý
počítač.
Průjezd knihovny byl v červnu čistě vymalován a vyspraven. Svépomocí jsme vyčistili nová okna
budovy a odstranili velké množství prachu po jejich instalaci.
Údržby se také dočkala zeleň na komorní scéně, a to hned dvakrát během roku – na jaře jsme shrabali
zbytky listí a oddenků a připravili okrasné záhony na letní sezónu. Na podzim jsme ořezali zbytky
odkvetlých a přerostlých rostlin a opět hrabali listí.

Organizace a správa
Nový knihovnický program Koha si vyžádal úpravu našich základních dokumentů, a to

knihovního
řádu a ceníku. Poplatky z prodlení zasílané e-mailem, popř. SMS zprávou činí za 1 knihovní dokument
a 1 den zpoždění 1 Kč. Účtování poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.
Onemocnění covid-19 si vyžádalo i vydání interního opatření Pokyny k provední opatření proti šíření
onemocnění covid-19 a jeho dodatku č.1 – Čerpání home office v Městské knihovně Rokycany.
V rámci podepsané smlouvy, se od ledna stará o požární prevenci v knihovně paní Jana Formánková
z Plzně. Vypracovala novou dokumentaci – poplachovou směrnici a poplachový řád, upozornila nás
na drobné nedostatky, takže podzimní kontrola (17.10.) Hasičského záchranného sboru Plzeňského
kraje proběhla bez nálezu jakýkoliv chyb a porušení.

Zaměstnanci
Počet zaměstnanců se nezměnil. Celkem je nás 11 zaměstnanců a

1 dobrovolnice. Práce úklidové a
správa počítačové sítě jsou zajišťovány formou dohod o provedení práce.
Vzhledem k dlouhodobé nemocnosti několika pracovnic, byly práce zajišťovány formou brigádnické
výpomoci jedné vesnické knihovnice a jedné studentky. Naštěstí onemocněním covid-19 nikdo
v knihovně neonemocněl. Zaměstnanci využívali možnosti zkrácených směn a institutu práce z domova.
V rámci služeb jsme se rozdělili do dvou skupin, které se vzájemně nepotkávaly. V některých dnech
byla na pracovišti přítomna pouze ředitelka, a to z důvodu zajištění nezbytného chodu organizace
/poštovní zásilky, zajištění nezbytných revizí, nastavení systému, …).

Nový program
Rok 2020 se nesl v přípravě, spuštění a ladění nového knihovního softwaru. Celá změna byla pojata
jako projekt a týmová práce knihovny, zaměstnanců, zřizovatele a správce sítě.
Smlouva o poskytnutí implementace a servisu programu KOHA byla podepsána s firmou R-bit
Technology z Mostu. Ta se postarala o hladký průběh převodu dat, proškolení zaměstnanců a
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následného spuštění v pondělí 22. června. Knihovna zajistila informační kampaň pro veřejnost : letáky,
webové stránky, místní tisk. Celý projekt byl vhodně načasován : přelom letních měsíců znamená
menší nápor čtenářů, takže zaměstnanci měli k dispozici dva letní prázdninové měsíce na důkladné
procvičení.
Čtenářům začal sloužit nový on-line katalog, který umožňuje kromě klasického vyhledání dokumentu i
přímé vypůjčení/stáhnutí e-knihy, možnost obsluhu čtenářského konta z domova, přehled novinek ve
fondu, nabídku dokumentů s podobnou tématikou, apod.
Pro zaměstnance znamenal přechod na nový program, přes počáteční nespokojenost a nutnost naučit se
novým věcem, také možnost vykonávat některé odborné knihovnické práce odkudkoli, třeba z domova.
Tato vlastnost se ukázala jako stěžejní při možnosti plnění pracovních úkolů formou home office,
nebo-li prací z domova, v době pandemie onemocnění covid-19.

Nová okna
Pandemie naštěstí neměla vliv na instalaci nových dřevěných oken v předním traktu budovy. Výměna
se uskutečnila v týdnu 16.-20. .listopadu. V této době byla knihovna uzavřena na základě celostátního
nařízení, takže nebylo nutné další omezování služeb pro čtenáře. Nová dřevěná okna vyrobila, dovezla
a instalovala firma Langer z Ústí nad Orlicí. Jedná se o 14 dřevěných oken, která kopírují historický
vzhled budovy. V prosinci byla doplněna svislými vnitřními žaluziemi proti sluníčku. Těšíme se na
úspory tepla i nový vzhled. Cena projektu se přesáhla 900 tisíc korun.

Nový web
Zpřístupnili jsme

nové webové stránky knihovny na adrese https://rokyknih.cz. Po téměř dvaceti
letech má knihovna svoji vlastní webovou doménu a nebude již pouze hostovat na webu města
Rokycan. Vzhledem k finančním možnostem knihovny a povinnosti splnění všech pravidel přístupnosti,
jsme zvolili redakční systém firmy Galileo, která se specializuje na weby státních a příspěvkových
organizací. Náš nový web tedy splňuje vše, co má. Poskytuje několik nových věcí: podrobné počítadlo
návštěv webu, lepší komunikaci se čtenáři - k dispozici je jim e-mailový formulář, čtenářské ankety,
upozorňovací okénko v záhlaví. Je přehledný a maximálně jednoduchý. Má možnost vlastní tvorby a
obměňování záhlaví, pokud se rozhodneme změnit fotografie, např. dle ročního období. V dalším roce
zapracujeme na jeho vizuálním vylepšení, barevnosti a přidání dalších možností, např. přidání funkce
jednoduchého zobrazení pro seniory , jazykové mutace nebo on-line formuláře pro registraci čtenářů
z domova. Stránky jsou od listopadu volně dostupné pro veřejnost. Činnost původních stránek je
ukončena k 31.12.2020.

Uzavření knihovny
V důsledku šíření infekčního koronaviru po celém světě byla knihovna poprvé zavřena od 13. března
do 24. dubna. Znovuotevření, aneb den D nastal v pondělí 27.dubna v 8 hodin ráno. Čtenáři i knihy
dezinfikováni/ny, žádný problém nevznikl. Hlavní půjčovnu jsme ještě ráno doplnili ochranných
plexisklem na výpůjčním pultě. Čtenáři jsou uvědomělí a oceňují, že jsme byli připraveni knihovnu
zpřístupnit hned následující den po rozhodnutí vlády. Systém také zvládl přenastavení dat ,
termínů. Půjčovnu pro dospělé navštívilo 122 čtenářů, kteří vrátili 349 dokumentů a půjčili si 966
knih a časopisů. Dětské oddělení navštívilo 22 čtenářů, kteří vrátili 43 knih a půjčili si nebo prodloužili
207 výpůjček. Knihy jsme dezinfikovali a umístili na 72 hodin do karantény. Jako karanténní místnost
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jsme využili nepoužívanou sociální komoru hned v zázemí hlavní půjčovny a částečně také venkovní
pódium komorní scény v atriu knihovny.
Další uzavření nastalo na podzim od 22.října. Hned, jak vládní nařízení dovolovala, jsme pro
nedočkavé čtenáře zřídili výdajové okénko. Naštěstí strategické umístění knihovny uprostřed náměstí
s okny na chodník, umožnila výdej předem objednaných knih i jejich vracení. Okénko bylo v provozu
od 23.listopadu do 2.prosince. Od 3.prosince, na krátkou dobu do 27.12. byla knihovna přístupna
v obvyklých časech a hlavně obvyklým způsobem za dodržení nošení roušek, dezinfekce rukou a
rozestupů 2 metry. V hlavní půjčovně mohli být v jednu chvíli nanejvýš 3 čtenáři, v hudebním
oddělení a ve studovně 1 čtenář. Pro bezpečí poskytujeme zaměstnancům jednorázové rukavice,
dezinfekci. V hlavní půjčovně a v hudebním oddělení byly nainstalovány na výpůjční pulty ochranné
přepážky z plexiskla.
Od 28.prosince byla knihovna uzavřena bez náhrady, včetně výdejního okénka.
Nutno dodat, že knihovna v době uzavření poskytovala on-line služby – rezervace knih, stahování eknih do čtecích zařízení a okamžitě, jak to vládní rozhodnutí umožnila, obnovila provoz pro čtenáře.
V době pandemie se stala bezpečným místem, jak pro čtenáře, tak i pro zaměstnance.
Snažili jsme se pracovat i přes omezení a zde je přehled naší činnosti:

Leden
Ve čtvrtek 30.ledna jsme rozdali průkazky do knihovny 160 prvňáčkům rokycanských škol. Zkušení
Harcíři z Rokycan a zkušená knihovnice provedli jejich pasování na rytíře řádu čtenářského.
17.1. Čtení z rokycanských zpravodajů na Hradební 13 se setkalo s velkým povděkem od zdejších
obyvatel.

Únor
4.2. pro nemoc přednášejícího neproběhla cestopisná avizovaná přednáška Petra Nazarova Havaj.
10.2. v pondělí proběhla instalace nového závěsného systému v průjezdu knihovny. Instalovala ho
knihovnická firma Ceiba a jedná se o 12 rámů, které jsou volně pohyblivé po tenké liště na stěně
budovy. Okamžitě jsme nový systém použili pro výstavu Komenský v knihovně 2020. Jednalo se o
ilustrované plakáty, doplněné texty z díla Komenského.
14.2. proběhlo, jak se později ukázalo, na dlouhou dobu poslední čtení na Hradební 13, tentokrát četba
na přání z knihy Malý princ.
V pondělí 17.2. se už po desáté uskutečnila vernisáž výstavy výkresů , kterou organizuje Základní
škola Ulice Míru. Tentokrát na téma obrázky z klasických českých pohádek B.Němcové a K.J. Erbena.
Do soutěže se přihlásilo úctyhodných 398 soutěžících.
20.2. navštívila knihovnu regionální autorka, paní Jana Poncarová s autorským čtením ze svého
nového románu Eugenie. Kniha popisuje osudy české hoteliérky z plzeňského hotelu Slovan. Autorské
čtení se setkalo s úspěchem, především u ženského publika byla odezva náramná. Paní Poncarová
nestačila podepisovat své knihy, jaký o ně byl zájem.
26.2. knihovnu navštívila paní Kristina Váňová, dlouholetá ředitelka památníku Karla Čapka ve Strži u
Dobříše a členka společnosti Karla Čapka a připomněla životní osudy a dílo Karla Čapka, jehož sto
třicáté výročí narození připadlo na 9. ledna. První přednáška byla určena pro seniory města v Zeleném
domě a na druhé přednášce přímo v knihovně poslouchalo pozorně padesát účastníků.

Březen
Březen-měsíce čtenářů byl

celostátně věnován výročí J.A.Komenského. Jak už bývá zvykem, i naše
knihovna se zapojila. Pro čtenáře jsme připravili nejen výstavu s názvem Komenský v knihovně 2020,
ale hlavně názorné přednášky pro školáky.
2.3. přednáška paní Věry Tydlitátové nazvaná Československo a Izrael – diplomatické vztahy byla
hojně navštívena čtenáři knihovny.
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7.3. Proběhla Akce SWAP-Přines a vyměň oblečení.
V březnu začala pracovat i Semínkovna, tedy služba která funguje stejně jako knihovna. Zájemci si
vypůjčí balíček chemicky neošetřených semínek, zasadí, vypěstují a na konci sezóny, po sklizni, opět
část svých získaných semínek vrátí. 1.března bylo k dispozici prvních sto sáčků osiva levandule,
papriky, dýně slézové růže, měsíčku zahradního a slunečnice. Během léta, jak šel čas pěstování, byly
doplněny i sazečky např. rýmovníku, břečťanu, rajčat a různých trvalek.
Pomohli jsme přírodě a několik desítek lidí jsme určitě potěšili a upozornili je i na jiné služby knihovny.

Duben
Tento měsíc se nesl ve znamení šití roušek pro naše čtenáře. V ředitelně knihovny byl umístěn šicí
stroj, některé pracovnice stříhali osvědčený tvar roušky, ředitelka šila, zbytek knihovnic šil doma
v rámci home officu. Před knihovnu byl umístěn tzv. rouškovník, který tvořil zrestaurovaný starý
věšák a na něm pověšené zhotovené textilní roušky pro čtenáře. Bohužel, zájem byl tak obrovský, že
byl náš rouškovník stále opadaný a prázdný. Asi 50 roušek jsme odnesli čtenářkám do pečovatelského
domu v Hradební ulici, kterým chybělo naše měsíční předčítání. Celkem jsme ušily asi 500 kusů roušek.

Květen
Provoz pro čtenáře se opět pomalu uvolňoval. Knihovnice se připravovaly a školily k novému
programu. Jedna část pracovníků se vydala do Městské knihovny v Sokolově a zbývající zavítali do
Městské knihovny v Berouně. Obě tyto knihovny už mají s programem Koha delší zkušenosti a byly
ochotny se o ně s námi podělit.
24.5. Na komorní scéně knihovny bylo sehráno divadelní představení Jedna cesta, které nacvičila paní
učitelka Jakoubková a děti.

Červen/červenec
Na komorní scéně se mohly uskutečnit vystoupení regionálních hudebníků:
4.6. kytarový koncert Karla Šantory
5.6. vystoupení hudební skupiny Prázdné lahve
18.6. se uskutečnil klavírní koncert Eduarda Spáčila a jeho žáků ZUŠ Třemošná.
vystoupení skupiny Prázdné lahve.
V průjezdu knihovny na nových závěsných panelech probíhala celé léto výstava starých svatebních
fotografií z našeho regionu nazvaná Když si náš dědeček babičku bral. Výstava byla volně přístupná
přímo z náměstí, takže jí mohli navštívit i letní kolemjdoucí.
V létě byla k dispozici též letní čítárna v atriu budovy.
13.7. proběhla výjezdní exkurze čtenářského klubu na Židovský hřbitov v Terešově. Zúčastnilo se 6
osob.

Srpen
7.-8.8. členky čtenářského klubu navštívily knihovnu v Dobříši a účastnily se odborného semináře o
Egonu Hostovském.

Září
V pátek 11. září jsme uvítali vzácnou návštěvu z přáteleného města Greizu z Německa. Hostům se
knihovna líbila, zejména dětské oddělení a semínkovna. Připravili jsme pro ně záložky s informacemi o
knihovně v německém jazyce.
23.9. Pro účastníky tréninků paměti jsme uspořádali přednášku Osobnosti a jak na ně.
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24.9. se uskutečnila přednáška Uvnitř černobylské zóny s plzeňským fotografem Milanem Říským,
který černobylskou zakázanou zónu navštívil..
Uskutečnila se také odložená přednáška o trénování paměti pro seniory ve Zbiroze pod názvem Krmení
holubů se odkládá. Jednalo se o vstupní přednášku se základními informacemi o trénování paměti.
Akce se účastnilo kolem 30 nadšených seniorů.

Říjen
8.10. jsme stihli uskutečnit ještě přednášku o trénování paměti s názvem Zapomětlivá knihovnice.
Počet účastníků jsme museli omezit, vzhledem k epidemiologickým opatřením, na 10 účastníků, včetně
lektorky.
Probíhají lekce pro školy Komenský v knihovně 2020.

Listopad/prosinec
Zpřístupnili jsme nové webové stránky knihovny na adrese https:// rokyknih.cz.
16.-20.11. proběhla výměna oken v předním traktu budovy.
23.11. začalo pro čtenáře fungovat výdejní okénko. Díky němu si mohou čtenáři vyzvedávat předem
objednané knihy, popřípadě vracet ty přečtené. Objednávat mohou telefonem, e-mailem, vzkazem do
schránky, ale hlavně rezervací přes náš nový katalog na internetu. Zde si mohou vybrat a objednat
jakýkoli dokument z knihovny. Ten, který je vypůjčený mohou rezervovat.

Regionální funkce knihovny
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Obsluhované knihovny
MěK Rokycany jako pověřená knihovna obsluhovala v roce 2020 57 knihoven v regionu Rokycansko. Z
těchto knihoven je 7 profesionálních, 50 je neprofesionálních v malých obcích regionu. . Celkový
počet obsluhovaných knihoven se oproti roku 2019 nezměnil.
V roce 2020 jsme hospodařili s částkou 966 102,-Kč , kterou jsme rozdělili dle rozpočtových
pravidel poskytování regionální pomoci: nakoupit nové knihy za minimální částku 25% z přidělené
dotace, na úhradu mezd je možno použít maximálně 65 % z přidělené dotace, zbylá část dotace může
být použita na krytí nákladů přímo související s výkonem regionální funkce knihovny.

Hlavní ukazatele činnosti regionální práce
Revize
V roce 2020 nebyla provedena žádná revize knihovního fondu. Došlo jen k dílčím aktualizacím
a doporučením k vyřazení neaktuální literatury v jednotlivých knihovnách. Následné vyřazení si
Rokycany 2020
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obsluhované knihovny provedly samy ve své režii. Velké revize nebo pomoc s nimi čeká regionální
oddělení příští rok, kdy doběhne zákonná lhůta revizí u velkých knihoven – Mirošov, Radnice, Zbiroh.

Školení knihovníků
Pro knihovníky jsme připravily odborný seminář na téma Nový program Koha v knihovnách
rokycanského regionu. Bohužel, pandemická situace nám neumožnila je provést hromadně a s
praktickými ukázkami přímo v rokycanské knihovně. Proto jsme knihovny, které měly zájem jednotlivě
navštívili a pozvali k nám. Jednalo se o knihovny: Zbiroh, Holoubkov, Mlečice, Kamenný Újezd.
Seminář je přeložen na jaro 2021.
Podzimní poradu jsme byli nuceni provést také distančně, a to formou webové prezentace.
Knihovny obdržely e-maily s odkazem na webovou prezentaci Porada regionálních knihovníků, Trochu
netradiční jako celý rok 2020. Stručnou formou zde byla shrnuta situace s onemocněním Covid-19 a
řešení v knihovnách, odkazy na možnost grantů, upozornění na hlavní body statistického výkazu za rok
2O2O, apod.
Knihovnám byla nabídnuta možnost dalšího vzdělávání a besed ve Studijní a vědecké knihovně
Plzeňského kraje.

Poradenská a konzultační činnost
Statistika těchto činností byla zpřesněna a důsledně vykazována. Evidovány byly ty konzultace,
jejichž doba vyřízení trvala více jak 30 minut. Mnoho dalších tak evidováno nebylo, protože
nesplňovaly podmínky dané knihovnickými standardy. Důsledně byla kontrolována evidence a
vykazováním statistických údajů. Zaznamenávají se pouze písemné, telefonické nebo osobní
konzultace a metodické návštěvy, trvající více než 30 minut pracovního času. Součet počtu konzultací
a metodických návštěv se v porovnání s předchozím obdobím snížil /-195/. Přesto byla každá knihovna
regionu navštívena alespoň jednou a obdržela soubor knih v počtu minimálně 60 svazků. Většina
knihoven ale obdržela knih mnohem více dle svých požadavků.
Metodická činnost zahrnovala také opakované instruktáže v souvislosti se správným
používáním programu Clavius, a to především v neprofesionálních knihovnách, které byly
v předchozích letech automatizovány. Byly prováděny jednoduché úpravy a kontroly nastavení
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programu, doporučeno pořízení aktuální verze programu a servisní zásah tvůrců programu, který si
knihovny zabezpečovaly z vlastních zdrojů, stejně tak servis výpočetní techniky.
Dále byla zajišťována distribuce knih v rámci projektu Česká knihovna a distribuce časopisu Iris.

Statistika knihovnických činností
V roce 2020 jsme zpracovali výkazy za všechny knihovny regionu. Výkazy byly zkontrolovány,
opraveny a odeslány před stanoveným termínem. Několika knihovnám byly statistické výkazy
zpracovány v regionálním oddělení na základě hlášení a informací získaných při metodických
návštěvách. Všechny výkazy byly vloženy do elektronického formuláře NIPOS v únoru 2020, byly
vypracovány sumáře a komentáře za celý region.
V průběhu 1. pololetí roku byla provedena on-line aktualizace dat v Centrálním adresáři
knihoven a informačních institucí v ČR (báze CADR) o data všech knihoven regionu Rokycany.

Výměnný fond
11
Stav výměnného fondu k 31. 12. 2020 dosahoval hodnoty 26 855 knihovních jednotek. Nákup
nových knih se zvýšil /+280 KJ/, celkem bylo zaevidováno 1607 svazků. Veškerý přírůstek knih byl
pořízen z krajské dotace. Co se týče knihovních jednotek, v uplynulém období bylo v regionálním
oddělení zabaleno 1607 nových knih a přebaleno několik desítek svazků, které se vrátily ze souborů.
Úklid zaznamenaly i samotné prostory regionálního oddělení, kde se uskladňuje výměnný fond.

Cirkulace výměnného fondu
Soubory
V důsledku pandemie onemocněné Covid-19 a uzavření knihoven se snížil i počet souborů i
poskytnutých svazků. Také se projevil nový trend : knihovníci odeberou „povinný soubor“, ale
následně požadují jednotlivé konkrétní tituly pro konkrétní čtenáře. Denně je tak vyřízeno několik emailů a telefonů s těmito požadavky. Tituly je pak nutno rezervovat a dbát na jejich aktuální doručení.
Průměrně každá obsluhovaná knihovna, včetně profesionální, obdržela v uplynulém roce 192 svazků,
což je 3 krát více než stanovují regionální pravidla. Průměrný počet knih v souboru byl 134 svazků.
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Knižní fond
Pro nákup fondu využíváme nejvíce rokycanský kamenný obchod Knihkupectví Holá a internetové
obchody Nakladatelství Albatros a Velkoobchod s knihami OPA.
Distribuční firma VaRA nám poskytuje roční předplatné remitendního tisku /neprodané výtisky
časopisů/ za účelem využití v knihovně. Jedná se o 15 předem vybraných časopisů, které chodí
v měsíčních zásilkách. I když čísla časopisů nejsou aktuální a jsou zpožděny o jeden až dva měsíce,
finanční úspora je značná. Čtenáři s prodlevou počítají a jsou spokojeni. Všichni tak společně šetříme
přírodu. Ostatní tituly novin a časopisů máme předplaceny u jejich vydavatelů.
20.2.2020 jsme zařadili do knižního fondu dětského oddělení dva elektronické dokumenty. Jedná se o
dvě elektronické tužky doplněné speciálními knihami z edice vydavatelství ALBI Kouzelné čtení.
Elektronické tužky jsou určeny pro nejmenší čtenáře, kteří ještě neumějí číst. Při dotyku tužky
s obrázkem ze speciální knížky se ozývají slova, informace, písničky, testy, zkrátka knížka na čtenáře
mluví. První dvě „kouzelné knížky“ jsou : Atlas světa, Hravá angličtina.
V hlavní půjčovně vznikla police s poezií, abychom zpřístupnili verše ze skladových regálů a potěšili
lyriky chtivé čtenáře. Tyto knihy jsme nově označili piktogramem motýla:

Od ledna tohoto roku jsou do nových knížek umísťovány štítky oznamující datum zpracování
dokumentu s textem Novinka fondu od:… Drobná informace slouží čtenářům v orientaci mezi novými
tituly. Knihovna obdržela prostřednictvím Městského úřadu Rokycany dar od Českého
egyptologického ústavu. Jedná se o několik knih s tématikou egyptologie, které jsou čtenářům
k dispozici ve studovně knihovny.

Senioři
Díky covidové době byla omezena činnost seniorů v Zeleném domě. V prvním pololetí stihli jen pár
přednášek a pár vzájemných setkání například:
20.1. Návštěva policejní mluvčí Hany Kroftové v Zeleném domě
27.1. Přednáška Jiřího Kruby ze sociálního odboru města pro vojenské seniory
24.2. Život a dílo Karla Čapka
2.3. Československo a Izrael
7.3. Zdravotní přednáška bylinkáře Karla Štenbauera o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu
31.8. Setkání seniorů po prázdninách
7.9. Přednáška To by se mohlo stát i vám

Rodinný klub
Maminky s dětmi, které mají k dispozici každý pátek dopoledne, si přívětivých prostor knihovny také
mnoho neužily. Pár setkání v lednu a únoru doplnily přednáškou v omezeném režimu deseti
návštěvníků:
14.2. Mateřská dovolení
Rokycany 2020
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3.4.

Alternativy ve vzdělávání : Svobodné vzdělávání. Přednášela Tereza Hercigová.

Čtenářský klub
Členové klubu se za celý rok sešli pouze několikrát, ale zato důkladně:
6.1. Zahájení roku
3.2. Tajný spolek hladových žen
2.3. Od TGM až po Havla
22.6. Levandulová zahrada ve Svojkovicích
V červenci si vynahradili všechny uniklé první pondělky v měsíci a zorganizovali čtenářský výjezd na
židovský hřbitov u Terešova, spojený s návštěvou nedaleké malebné vesničky Lhotka.

Navštívili nás v roce 2020:
Jana Poncarová - regionální spisovatelka, autorka nového románu Eugenie
Kristina Váňová - dlouholetá ředitelka památníku Karla Čapka ve Stři u Dobříše a členka Společnosti
K.Čapka
Milan Říský - fotograf a dokumentarista
Karel Štenbaur - bylinkář

13

Nulový rok

Zažili jsme alternativní změnu. Veškeré měřitelné výsledky se zmenšily, ale výsledek

roku je přesto
povzbudivý a my z něho můžeme ještě dlouho těžit. Žili jsme praktický návod, jak dělat stejné věci
jinak. Zabránili jsme chaosu a nedostatku knih , výpůjčky jsme prodloužili, čtení a některé akce jsme
nabídli v alternativní formě a hlavně jsme zabránili nečinnosti – prací.

Jana Aubrechtová
Městská knihovna Rokycany
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Ceník služeb 2020
Čtenářské poplatky
Roční čtenářský poplatek
Dospělí, nezaměstnaní, ženy na MD……………………. 120,-- Kč
Studenti, důchodci………………………………………. 60,-- Kč
Děti do 15 let…………………………………………… 50,-- Kč
Držitelé karty TP, ZTP, ZTP/P…………………………. zdarma
Oznámení rezervace
E-mailem, SMS………………………………………………. Zdarma
Poplatek za MVS/1 kniha……………………………. 50,-- Kč
Sankční poplatky
Vystavení čtenářského průkazu při ztrátě……………….. 50,-- Kč
Poškození čárového kódu……………………………….. 10,-- Kč
Předupomínka, zasílaná e-mailem, SMS 7 dní před vypršením lhůty… zdarma
Poplatky z prodlení, zasílané e-mailem, SMS...za 1 knihovní dokument a 1 den: 1,-Kč
Účtování poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty
Ztráta a poškození dokumentu
Časopis /náhrada-stejný titul vydaný v roce ztráty/………………... + 5,-- Kč
Kniha: stejná kniha……………………………………… +20,-- Kč
beletrie /náhrada novou knihou z oblasti beletrie vydanou v roce ztráty/ +20,-- Kč
naučná /náhrada novou knihou ze stejného oboru vydanou v roce ztráty/ +20,-- Kč
Zvukový nosič /náhrada stejným titulem nebo platnou cenou v roce ztráty/ +20,-- Kč
Poškození obalu zvukového nosiče /náhrada barevnou kopií a cenou obalu/ +10,-- Kč
Kopírování, tisk, skenování
Kopírování A4 černobílé 2,-- Kč / 1 strana
Kopírování A4 barevné /obrázek/ 15,-- Kč / 1 strana
Kopírování A4 barevné /text/ 5,-- Kč/ 1 strana
Kopírování A3 černobílé 3,-- Kč / 1 strana
Kopírování A3 barevné 30,--Kč/1 strana
Kopírování zvětšení A4 na A3 3,-- Kč / 1 strana
Kopírování zmenšení A3 na A4 2,-- Kč / 1 strana
Tisk z PC (A4) 2,-- Kč / 1 strana
Tisk z PC (A4) barevný /obrázek/ 15,--Kč/ 1 strana
Tisk z PC (A4) barevný /text/ 5,-- Kč/ 1 strana
Tisk z PC (A3) barevné 30,--Kč/1 strana
Skenování zdarma
Použití výpočetní techniky:
Registrovaní uživatelé zdarma 30 minut
Neregistrovaní uživatelé 1,--Kč / 1 minuta

Platnost: k 1.7. 2020
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nahrazuje ceník z 1.12. 2019
Jana Aubrechtová, ředitelka MěK Rokycany

Kdo je kdo v knihovně – 2020

ředitelka knihovny, trénování
paměti
Jana Frühaufová
dětské oddělení, senioři,
komorní scéna
Bc. Petr Hofman
ekonom, účetní
Mgr. Zdeňka Krocová studovna
Mgr. Jarmila Kyselá
hudební oddělení
Tereza Majerová
půjčovna pro dospělé
Ivana Morová
půjčovna pro dospělé
Mgr. Sabina Morová regionální oddělení
Dagmar Palková
zpracování fondu
Ivana Polívková
dětské oddělení
Mgr. Anna Říhová
regionální oddělení, půjčovna
pro dospělé
Jana Aubrechtová
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Napsali o nás na :
https://katalog.rokyknih.cz

Záznamy novinových článků pojednávajících o Městské knihovně Rokycany
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