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Každým rokem je v knihovně v rámci Programu statistických zjišťování 

zpracováván Roční výkaz o knihovně (Kult/MK/ 12-01). Od roku 2007 

vytváříme i výroční zprávy, ve kterých publikujeme výsledky naší knihovnické 

práce. 

 

Úvod 
 

Knihovna je univerzální veřejnou knihovnou a jejím zřizovatelem je 

město Rtyně v Podkrkonoší. Profesionalizována byla v roce 1977. Je umístěna 

v přízemí staré školy na náměstí Horníků č. 440. 

Činnost knihovny vychází z Knihovního zákona (Zákon č. 257 ze dne 29. 

června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb). 

V roce 1996 jsme začali s automatizací knihovnického procesu. Od roku 

1999 je knihovna plně automatizována a v současné době má k dispozici 6 

počítačů pro veřejnost s přístupem na internet. Používáme knihovnický systém 

Clavius, který nám dodala firma Lanius Tábor. V roce 2013 jsme zakoupili nový 

server a získali jsme nové připojení internetu optickým kabelem od firmy 

rtyne.net pana ing. Petra Kadaníka. Rychlost připojení se zvýšila na 50 Mbit. 

Veřejně přístupný internet je v knihovně od roku 2005. Knihovna má i své 

webové stránky: ( http://www.mkrtyne.cz ) s aktuálními údaji o aktivitách a 

činnosti knihovny včetně elektronického katalogu. Prostřednictvím webových 

stránek mohou virtuální návštěvníci prohlížet katalog knihovny. Další službou 

webu je prodloužení výpůjční doby a rezervace požadovaného dokumentu. Stačí 

zadat č. čtenářské průkazky a pin ve tvaru: poslední dvojčíslí roku narození, 

dvojčíslí měsíce a dvojčíslí dne (př. narozen 3. prosince 1971 – pin 711203). 

Knihovna zřídila pro své uživatele bezdrátové připojení k internetu. Wi-Fi 

je technologie díky níž se můžete připojit k Internetu kdekoliv je Wi-Fi signál 

poskytovatele Internetu. Pokud si přinesete svůj počítač, můžete tuto službu v 

naší knihovně využít. 

Když chcete mít fond naší knihovny u sebe kdekoli a kdykoli, využijte 

aplikaci Smartkatalog ve svém mobilu nebo tabletu. Díky ní se můžete 

rezervovat knihy přímo z aplikace, podívat se do čtenářského konta, uložit si 

knihy k budoucímu půjčení (plán četby), zobrazit si obálky pro snadné 

vyhledání na regále. Návod na stažení aplikace najdete na adrese: 

www.lanius.cz/smartkat.htm nebo v naší knihovně. 

Novou službou je vracení knih pomocí biblioschránky, kterou najdete 

před knihovnou. Důvodem k zavedení služby je umožnit čtenářům vracet knihy 

i v době, kdy je knihovna uzavřena. Systém vracení je rychlý a snadný. Je 

založen na důvěře mezi knihovnou a uživatelem. Uživatel neobdrží potvrzení o 

vrácení. Knihovna se zavazuje vyzvednuté knihy odepsat ze čtenářského konta 

následující pracovní den. Do té doby je kniha považována za nevrácenou, 

třebaže již byla do biblioschránky vložena. Pokud jsou při vracení knihy 

http://www.mkrtyne.cz/
http://www.lanius.cz/smartkat.htm
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čtenářům vypočítány sankční poplatky za upomínky, zůstávají tyto poplatky 

načteny nadále na čtenářském kontě. To si může čtenář snadno ověřit 

prostřednictvím svého čtenářského konta, popřípadě se může informovat e-

mailem nebo telefonicky. Biblioschránka je navržena pro bezúdržbový provoz. 

Je v ní nainstalovaný systém, kde vkládané knihy šetrně padají do vozíku, jehož 

dno je kryto měkkou podložkou a je vybaveno pružinovým mechanizmem. Ten 

umožňuje plynulý sestup dna tak, jak se vozík postupně plní knihami. Systém 

znemožní vyjmutí již vhozených knih a chrání knihy před poškozením.  

Provozní řád biblioschránky se jednoduchý. Nevhazují se do ní žádné jiné 

předměty než vypůjčené knihy, dokonce ani případné knihy darované knihovně. 

Místo pro vložení knih dokořán otevřete, knihy vkládejte hřbetem napřed. 

Ověřte si, zda se po vložení knih klapka zcela uzavřela. První zkušenosti 

ukazují, že čtenáři vkládají knihy opatrně do biblioschránky a vstupní prostor 

zůstává pootevřený. Věříme, že zavedení nové služby přivítají čtenáři, kteří se 

z nejrůznějších důvodů nedostanou do knihovny v průběhu otevíracích hodin a 

hrozí jim potom poplatky za pozdní vrácení dokumentu. Doufáme, že touto 

službou přispějeme k včasnému vracení knih a jejich zpřístupnění dalším 

čtenářům. Biblioschránka umožní čtenářům vrátit vypůjčené knihy 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu. Zkrátka kdykoliv to čtenáři bude vyhovovat. 

Knihovna pravidelně informuje o svých aktivitách také na Facebooku. 

Najdete nás na adrese: https://www.facebook.com/mkrtyne/ 

 

Novinky v naší knihovně 

V roce 2018 jsme získali dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci 

programu Veřejné informační služby knihoven na obnovu technického a 

programového vybavení se zavedením nové služby čtenářům knihovny. 

  Cílem našeho projektu bylo vyměnit staré počítače za nové, 

abychom mohli poskytovat veřejný internet všem občanům bez rozdílu. Tato 

služba je u nás stále žádaná a vyhledávaná. Počítače se, stejně jako další odvětví, 

neustále vyvíjejí. U starých počítačů dlouho trvalo, než systém a programy 

naběhly. Neustále se přehřívaly a hučely. Kapacita procesoru byla využívána na 

maximum a procesor se kvůli tomu přehříval a chlazení neustále běželo. 

Spotřeba energie může být u starého počítače pětkrát vyšší než u nových strojů. 

Množily se stížnosti uživatelů. 

Zakoupením nových počítačů jsme modernizovali dvě pracovní 

stanice pro uživatele knihovny a jednu pracovní stanici pro vedoucí knihovny. 

Nové počítače jsou menší, ale výkonné. Mají nízkou hmotnost a menší náklady 

na provoz a údržbu.  Mají spotřebu energie srovnatelnou s úspornou žárovkou, 

přitom jsou 2,5krát rychlejší. Ročně lze jen na elektřině ušetřit. Nové počítače 

mají předinstalovaný moderní operační systém, který je rychlejší, díky novým 
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technologiím bezpečnější a umožní dělat každodenní činnosti efektivněji.  Lze je 

snáze aktualizovat a konfigurovat vzdálenou správou. Uživatelé se rychleji a 

pohodlněji dostanou k datům, která hledají. 

Díky grantu jsme mohli zavést novou službu pro uživatele 

knihovny. Zakoupili jsme multifunkční zařízení Epson L 1455 (kopírku, 

scanner, tiskárnu) formát A3 + A4 s WiFi, s možností přímého tisku z mobilních 

zařízení, oboustranným automatickým tiskem a automatickým podavačem 

dokumentů. Tuto službu v našem městě nikdo neposkytuje. 

Dále jsme řešili výraznější zabezpečení e-mailové pošty. V dubnu 

došlo v naší knihovně k nabourání do systému Microsoft Outlook zvenčí a ztrátě 

poštovních dat. Firma Mobil CZ s.r.o., od které jsme nové počítače nakoupili, 

nám nabídla prostor na svém zabezpečeném serveru, kam jsme přesunuli svůj 

Mailbox. Tento problém jsme řešili při instalaci nového počítače pro vedoucí 

knihovny. Práce spojené s touto problematikou jsme v rámci grantu řešili 

financováním z vlastních prostředků.  

 Celkové náklady projektu se pohybovaly ve výši 97 477,-Kč, z toho 

dotace byla ve výši 59 000,- Kč. 

 

Poskytované služby 
 

Knihovna dle výše uvedeného zákona poskytuje veřejné knihovnické a 

informační služby. Jedná se zejména o služby výpůjční, informační, 

reprografické a přístup k veřejnému internetu.  

Zájemci si zde mohou zakoupit aktuální číslo rtyňského Zpravodaje, 

sborník Rodným krajem i regionální publikace. 

 

Pro veřejnost je knihovna otevřena 23 hodin týdně. Půjčovní doba je 

následující: 

 

 

pondělí  12 – 16 hodin 

úterý 9 – 12 hodin 13 - 18 hodin 

středa  12 – 16 hodin 

čtvrtek 9 – 12 hodin 13 – 17 hodin 

 

Běžný registrační poplatek je 150 Kč na jeden rok. Studenti, učni a 

důchodci platí 100 Kč a děti do 15 let 50 Kč. Jednorázová návštěva knihovny je 

zpoplatněna 20 Kč. Půjčování knih, novin a časopisů je zdarma. První upomínku 

čtenář platí 20 Kč a další vždy o 20 Kč více.  

Další poplatky, včetně ceny za kopírování, jsou uvedeny ve výpůjčním 

řádu a jsou vystaveny na webu knihovny. 
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Používání veřejného internetu je zdarma. Čtenář knihovny platí za použití 

PC stanice s programy Microsoft (Word, Excel, PowerPoint…) 10 Kč a dočasný 

uživatel 20 Kč. 
 

Knihovna v číslech statistky 

 

Čtenáři a uživatelé 
 

Registrováno je 534 čtenářů, což je 17,66 % z počtu obyvatel. Čtenářů do 

15 let je 191. 

Celkem knihovnu navštívilo 7 501 uživatelů. Počet návštěv na 1 obyvatele 

2,48. Počet návštěv na 1 provozní hodinu je 6,15. 

Webové stránky knihovny shlédlo 5 124 zájemců.  

Internet v knihovně využilo 263 návštěvníků a je o něj stálý zájem. Naší 

snahou je neustálá modernizace PC stanic. 

 

Výpůjčky 

 

Celkem bylo půjčeno 52 519 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček si 

dospělí čtenáři půjčili 34 518 dokumentů (5 764 naučná literatura a 28 754 

krásná literatura). Děti si vypůjčily celkem 8 040 publikací (1 586 naučná 

literatura a 6 454 krásná literatura). Velký zájem je i o časopisy, kterých se u 

nás půjčilo 9 961 ks. Počet výpůjček na 1 obyvatele 17,37. 

Trvalý zájem je i o meziknihovní výpůjční službu, kterou využívají 

zejména studenti. Na ostatní knihovny jsme se obraceli s požadavky na 

odbornou či regionální literaturu, kterou nemáme ve vlastním fondu. Z  

76 žádanek zaslaných jiným knihovnám bylo kladně vyřízeno 74 požadavků. 

Naše knihovna uspokojila zapůjčením publikace celkem 18 zájemců z jiných 

knihoven. 

 Graficky znázorněné výpůjčky literatury 

10,98%

54,75%3,53%

12,29%

18,97%

Výpůjčky literatury

naučná literatura pro dospělé
čtenáře (knihy)

krásná literatura pro dospělé čtenáře
(knihy)

naučná literatura pro děti (knihy)

beletrie pro děti (knihy)

periodika
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Nejžádanější tituly knih v roce 2018 

 

Přehled nejžádanějších knížek je rozdělen podle oddělení a zvlášť jsou 

posuzovány knihy naučné a beletrie. Z každé skupiny je vybráno deset 

nejčtenějších titulů, za názvem je v závorce uveden počet výpůjček (kolikrát byl 

titul půjčen). 

 

Oddělení pro dospělé čtenáře 

- beletrie 

Nachtmanová, Petra: Hodinová manželka Eva (40x) 

Keleová-Vasilková, Táňa: Co to bude? (36x) 

Gillerová-Brezníková: Jestli mi uvěříš (29x) 

Gillerová-Brezníková: Zvláštní příběh (27x) 

Hartl, Patrik: Okamžiky štěstí (27x) 

Keleová-Vasilková, Táňa: Vůně života (27x) 

Gross, Andrew: Jediný muž (26x) 

Mastai, Elan: Dnešek není naposled (26x) 

Sparks, Nicholas: Život ve dvou (26x) 

Steel, Danielle: Modrooký chlapec (26x) 

Wein, Elizabeth: Rose pod palbou (26x) 

Pořadí nejžádanějších titulů krásné literatury pro dospělé čtenáře je již 

několik let ovlivněno hlavně zájmem čtenářek o romány pro ženy.  

 

Oddělení pro dospělé čtenáře 

- naučná literatura 

Sabounchinian: Reflexologie pro začátečníky (32x) 

Hahn, Britta: Ale já chci tohle, mami  (31x) 

Vybíralová, Helena: Helenčino pečení. Rodinné (28x) 

Sonet, Denis: Dobrý partnerský vztah (26x) 

Kozler, Josef: Ekonomika, management (25x) 

Masters, Robert: Naslouchejte svému tělu (25x) 

Parsons, Rob: Prarodičem snadno a rychle (25x) 

Vysekalová, Jitka: Základy marketingu (25x) 

Dolejšková, Lenka: Papírové hrátky (24x) 

Vybíralová, Helena: Helenčino pečení. Vánoční (21x) 

Vybíralová, Helena: Helenčino pečení. Zámecké (21x) 

 

Oddělení pro dětské čtenáře 

- beletrie 

Havlíčková, Jana: Logopedické hádanky (27x) 

Choux, Nathalie: Objevujeme svět“. Les (22x) 

České pohádky s překvapením (20x) 

Brezinová, Ivona: Deník vodnice Puškvory (16x) 
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Finch, Kate: Hotel u zvířátek. Pro lásku (16x) 

Colonita, Jen: Krásky v nesnázích (15x) 

La Fontaine, Jean: Bajky (15x) 

Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub Tygrů (14x) 

Hawkins, Sarah: Vyplašený jezevec (14x) 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky. Páté kolo u vozu (14x) 

 

Oddělení pro dětské čtenáře 

- naučná literatura 

Rübel, Doris: Zvířata a jejich mláďata (19x) 

Gillet, Émile: Řekni mi, kolik? Čtení před (18x) 

Papírové  řetězy  (17x) 

Arredondo, Francisco: Dinosauři a fascinující pravěký (17x) 

Sosso, Anna: Moje úplně první encyklopedie (16x) 

Kučer, Jaroslav: Lidské tělo: 60 úžasně (15x) 

Objevujeme svět! Vozidla (14x) 

Parker, Laura: Jak funguje lidské tělo (14x) 

Choux, Nathalie: Objevujeme svět! Divoká zvířata (13x) 

Gillet, Émilie: Řekni mi: koně! (13x) 

 

Fond 

 

Knihovní fond činí 20 585 dokumentů. V roce 2018 bylo nakoupeno 

celkem 916 svazků v hodnotě 246 874 Kč. Práce s fondem je časově velmi 

náročná. Nejprve se jedná o výběr potřebných titulů z celkové produkce různých 

nakladatelství. Naším největším dodavatelem je AVE knihkupectví Jarmila 

Středová, Česká Skalice. Ta nám jednou za čtrnáct dní doveze ukázky nových 

knih, které v daném období vyšly. Vybraná literatura se musí nejprve 

knihovnicky zpracovat (používáme knihovnický systém CLAVIUS) a následně 

připravit na půjčování (orazítkovat, opatřit čárovým kódem a obalit). O nově 

nakoupené literatuře pravidelně informujeme v místním zpravodaji a informace 

můžete též nalézt v on-line katalogu knihovny v rubrice „seznamy a novinky“. 

Tuto nabídku čtenáři hodně využívají při rezervaci nových knih. 

 

Nejdražšími tituly, které jsme nakoupili: 

 

Rohen, Johannes: Anatomie člověka (2 300,00 Kč) 

Kotler, Philip: Marketing management (2 045,00 Kč) 

Gréc, Adolf: I. Výsadní listina Jiřího z Poděbrad (2 000,00 Kč) 

Augustin, Josef: Velká encyklopedie měst a obcí (1 680,00 Kč) 

Voit, Petr: Encyklopedie knihy (1 625,00 Kč) 

Čvančara, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt (1 500,00 Kč) 

Vokurka, Martin: Velký lékařský slovník (1 495,00 Kč) 



Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší 

 

 - 8 - 

Osobnosti Česko (1 490,00 Kč) 

Harenberg, Bodo: Kronika lidstva (1 490,00 Kč) 

 

Knihovna také odebírá a zpracovává celkem 30 titulů novin a časopisů. 

Větší část z nich nakupujeme prostřednictvím VaRy České Budějovice za nízké 

ceny (remitendy). 

 

Seznam nejčtenějších periodik: 

 

 Reflex 

 Květy 

 Svět ženy 

 Vlasta 

 Tina 

 Receptář 

 Krkonoše 

 Zahrádkář 

 Domov 

 Dům a zahrada 

 Můj dům 

 Chatař,chalupář 

 Burda 

 Pěkné bydlení 

 Svět koupelen 

 Svět kuchyní 

 Creative Amos 

 Dekor 

 Diana baby 

 Naše rodina 

 100+1 

 21. století 

 d-Test 

 Krkonošský 

deník 

 Zdraví 

 Rozmarýna 

 Amos 

 Rodným krajem 

 

 

Z nabídky dětských časopisů: 

 Čtyřlístek             

 Raketa 

 Kačer Donald 

 

Akce pro veřejnost 

 

Během celého roku jsme uspořádali 81 kulturních a vzdělávacích akcí, 

kterých se dohromady zúčastnilo 1555 zájemců. Naši cílovou skupinou jsou 

především děti, ze kterých si chceme vychovat budoucí čtenáře knihovny. 

Nechceme ale zapomínat ani na ostatní skupiny čtenářů – maminky na mateřské 

dovolené, seniory …, pro které také připravujeme zajímavé programy. 

 

V roce 2018 jsme se nově zapojili do celosvětového projektu „S knížkou 

do života /Bookstart/“, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 

jazykových teritoriích světa. 

Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, 

kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho 

narození po nástup do školy. V první třídě pak pro děti 

v ČR navazuje úspěšný projekt „Knížka pro prvňáčka“. 

Zapojené rodiny s novorozenci získají u příležitosti 

vítání občánků sadu dárků od knihovny (taška projektu, 
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knížka pro děťátko, audiokniha, drobná metodická publikace pro počáteční čtení 

rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti, členská 

legitimace do knihovny, nabídka služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, 

pozvánka na akce pro rodiče s dětmi, ev. další drobné dárky). 

Cílem projektu je:  

 Podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, zlepšit vztah ke knize a čtení u 

nejmladší generace. 

 Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj 

dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších 

věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim 

svůj čas a strávit jej společně nad knihou. 

 Poradit rodičům, jak správně postupovat (metodickou radou, praktickou 

pomocí), a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení 

s ostatními rodiči ad. 

Výběr akcí, které knihovna v jednotlivých měsících pořádala 

 

MĚSÍC LEDEN 
 

   V měsíci lednu nás navštívila redaktorka Českého rozhlasu Hradec 

Králové a natočila v naší knihovně reportáž o nové službě, kterou jsme 

připravili našim čtenářům jako vánoční dárek, o biblioschránce.  Živě se 

zajímala, jak služba funguje a jak ji čtenáři využívají. Krátký článek vyšel i 

v týdeníku Naše rodina č. 8, 20. 2. 2018, s. 19 „Nová služba ve Rtyni“. 

 

Vyhlásili jsme vítěze místního kola literární soutěže „Kde končí svět“ 

na téma: „Já jsem tvůj člověk“. Celkem se soutěže zúčastnilo 46 žáků ZŠ se 

svými pracemi. Hodnotící komise složená ze dvou knihovnic a jedné učitelky 

českého jazyka vybrala nejlepší práce. 

 

Výsledková listina: 

Věková kategorie 10 - 12 let 

1. místo: Linda Vlčková 

2. místo: Karolína Neumanová a Anežka Baťková 

3. místo: Julie Melicharová 

    čestné uznání: Mária Alexandra Vašková 

 

Věková kategorie 13 - 16 let 

1. místo: Nela Pavlová 

2. místo: Vít Hejna 

3. místo: Tomáš Fofonka 
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Práce z prvních míst postoupily do krajského kola soutěže. 

 

MĚSÍC ÚNOR 
 

Pro děti z mateřské školy jsme připravili program o pohádkách. Děti 

jsme seznámili s hlavními znaky pohádek a hravou formou jsme si připomněli 

klasické pohádky jako např. O veliké řepě, Červená Karkulka, Perníková 

chaloupka, O třech prasátkách a další. 

 

Milé setkání proběhlo s klienty pečovatelské služby, se kterými jsme se 

sešli 14. 2. 2018 v malém kulturním sále. Povídali jsme si o historii Rtyně a 

k tomu nám výborně posloužila Rtyňská vlastivěda. Seznámili jsme se 

s odíváním, bydlením, oslavami svátků našich předků. Nad dobovými 

fotografiemi jsme zavzpomínali, jak se tvář našeho města během padesáti let 

změnila. 

 

Ve dnech 14. a 15. 2. 2018 jsme aktuálně reagovali na celorepublikový 

„Den darování knihy“. V těchto dnech jsme nabízeli naše vyřazené knihy, 

kterým jsme rádi dali novou šanci, potěšit svého čtenáře. Každý uživatel naší 

knihovny, který nás navštívil, si mohl zdarma odnést jednu z vyřazených knih. 

Nabídku využilo 28 zájemců. 

 

MĚSÍC BŘEZEN 

Čtenář roku 2018 

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší dne 22. 3. 2018 ocenila 

svého Čtenáře roku 2018, letos jsme hledali toho nejmladšího.  

Tříletá vítězka Emílie Janatová navštěvuje se svým tatínkem Viktorem 

Janatou naší knihovnu od letošního roku.  Emilka byla velmi pyšná, když 

ukazovala svoji vlastní průkazku do knihovny. Nejvíce ji nyní zajímají knihy o 

dinosaurech, které si nadšeně a se zájmem prohlížela i v naší knihovně.  

Slavnostní předání ceny proběhlo v komorní atmosféře. Na neformálním 

setkání jsme si s rodiči i Emilkou příjemně povídali o tom, co ji nejvíce baví. 

Malé Emilce jsme popřáli spoustu krásných čtenářských zážitků a předali jí 

knihu s věnováním a drobné dárky. 
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     Emilka Janatová se svými rodiči při přebírání ceny. 

 

 

 

Projekt S knížkou do života (Bookstart) 

 

Projekt S knížkou do života (Bookstart) začal v naší republice v březnu – 

měsíci čtenářů. Tento termín se nám líbil a tak jsme naplánovali jeho zahájení i 

u nás ve Rtyni v P. První rodiče s novorozenci měli dostat u příležitosti 

březnového vítání občánků sadu/set dárků od knihovny (taška projektu, 

knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro 

počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní 

děti, dárkový poukaz na přihlášení do knihovny zdarma) s informacemi o 

projektu. Za naši knihovnu jsme měli všechno připraveno, jen bohužel nepřišly 

sety dárků včas. Celá situace nás moc mrzela, ale nedokázali jsme ji ovlivnit.  

Další předávání dárků proběhlo bez problémů a to na slavnostním obřadu 

vítání občánků dne 13. 10. a 24. 11. 2019. 

         Projekt S knížkou do života je zaměřen především na získání pozitivního 

vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči. 

 

Jarní prázdniny pro děti v knihovně  
 

Každoročně o jarních prázdninách nabízíme dětem prostory naší knihovny 

k trávení volného času. Připravili jsme pro ně na každý den různé soutěže a 

kvízy s drobnými odměnami. Děti letos měly jen malý zájem. Nejvíce 

soutěžících přišlo ve středu. Celkem soutěžilo 15 dětí. 
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Ani tradiční tvůrčí dílna pro děti nepřilákala mnoho zájemců. Děti 

vyráběly jarní kytičky z papíru. 

Malé návštěvníky doprovodili jejich maminky, které se aktivně zapojují 

do vyrábění. Živý zájem o dílnu projevil pan starosta Zdeněk Šringr, který se 

přišel na tvořivé děti osobně podívat a dostal od nich malý dárek pro radost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Zdeněk Špringr s knihovnicí Naděždou Hurdálkovou. 

 

 

Noc s Andersenem se konala 23. 3. 2018 ve Rtyni v Podkrkonoší  

posedmnácté.  Program Noci s A byl zaměřen na regionálního autora Josefa 

Čapka a jeho knížku „Povídání o pejskovi a kočičce“.  

Nejprve jsme navštívili společně s dětmi z Obecní knihovny Batňovice 

muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, kde se děti dozvěděly 

informace o dětství sourozenců Čapkových. Zároveň jsme navštívili i právě 

otevřenou velikonoční výstavu. 

 Po návratu do knihovny jsme pracovali s pohádkami „Povídání o 

pejskovi a kočičce“. Jednotlivé pohádky jsme si přečetli a ke každé jsme měli 

připravené rozmanité aktivity.  Mezi jinými jsme vyráběli pejska a kočičku 

z ruliček od toaletního papíru. Akci děláme pro děti zdarma.  

Pokud děti a rodiče chtějí drobným penízkem podpořit nemocné děti, 

vybranou částku posíláme na dětský hospic v Malejovicích.  

Letos děti darovaly do veřejné sbírky 760 Kč, na konto nadace 

Klíček jsme odeslali 1760 Kč.  
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    Účastníci „Noci s Andersenem“ u sochy Josefa a Karla Čapkových v Malých Svatoňovicích. 

 

 

MĚSÍC DUBEN 
 

Městská knihovna pozvala koncem dubna na návštěvu maminky 

i tatínky s nejmenšími dětmi, které byli na vítání občánků v měsíci březnu.  

Jednalo se o setkání v rámci projektu S knížkou do života vyhlášeného 

Svazem knihovníků informačních pracovníků ČR. Předali jsme jim dárkové 

sety, které včas nedorazily na obřad vítání občánků. 

Seznámili jsme se s celým projektem a jeho cíli. 

Těšíme se na malé budoucí čtenáře a jejich rodiče.  Rádi je budeme 

doprovázet při prvních krůčcích do říše pohádek a příběhů.  

Ať chvíle strávené společně nad obrázkovou knížkou nebo čtením 

pohádky před spaním patří k těm nejhezčím, na které budete později vy i vaše 

děti nejraději vzpomínat. 
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        Malí účastníci projektu „S knížkou do života“ v akci. 

 

Komiksový workshop s Danielem Vydrou  

V pátek 27. 4. 2018 proběhl Komiksový workshop, který pro žáky i 

učitele šestých tříd ZŠ připravil Daniel Vydra.  

V hodině a půl všechny přítomné seznámil s tvorbou komiksu a 

komiksového scénáře. Sami účastníci si týmovou prací vytvořili svůj komiks, 

který následně i sehráli a mohli si tak ověřit své dramatické, prezentační i 

textové schopnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Žáci 6. třídy při tvorbě komiksu. 

 

 

Pro děti z družiny ZŠ jsme připravili program „Skřítkové z pohádek“. 

Povídali jsme si o skřítcích, které vytvořila spisovatelka a ilustrátorka Vítězslava 

Klimtová ve svých knížkách „Lexikon ohrožených druhů strašidel“. Humornou 
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formou jsme si některé z nich představili a pokusili vymyslet, jaký skřítek by 

mohl bydlet na školní půdě, na skládce, ve zvonici, za kanálem, u kapličky, na 

hvězdárně, v lomu Krákorka apod. Děti vymýšlely skřítkům jména a pak se je 

pokusily i nakreslit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Děti představují svoje skřítky 

 

 

MĚSÍC KVĚTEN 

 
Koncem měsíce května se zástupci dětských čtenářů naší knihovny 

zúčastnili minisjezdu dětských čtenářů v Městské knihovně Náchod. Sjelo se 

sem kolem 30 dětí z Červeného Kostelce, České Skalice, Police nad Metují, 

Batňovic, Rtyně. 

 Po prohlídce dětského oddělení jsme s mapou, itinerářem a zadanými 

úkoly vyšli za poznáním nejen památek Náchoda. Po cestě na náměstí, nahoru 

k zámku a zpět jsme splnili na 13 stanovištích potřebný počet úkolů, kterým 

předcházely zajímavé informace čtené společně na zastávkách. Několikrát jsme 

byli nuceni poprosit o pomoc náhodně procházející občany. A také jsme měli 

složit básničku. Děvčata tento úkol zvládla na jedničku. Naše básnička měla 8 

slok a byla nejdelší ze všech. 

 Po návratu do knihovny a občerstvení nás čekala zajímavá hra „Quest“, 

při které nám pomáhal hrdina dětské knížky Miloše Kratochvíla - Modrý 

Poťouch. Jde o úkoly, které hráč nebo skupina hráčů plní za účelem získání 

odměny.  Díky této hře jsme se seznámili se zajímavou budovou, ve které sídlí 

knihovna.  Na konci nechyběla odměna za velkou snahu v soutěži. 
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                    Zástupci dětských čtenářů rtyňské knihovny soutěžili  v Náchodě 

 

MĚSÍC ČERVEN 
 

Na pondělí 11. června jsme připravili pro žáky prvních tříd malou 

slavnost “Pasování čtenářů“ za účasti pana starosty Zdeňka Špringra. Děti 

pasoval král Abecedník I. ve spolupráci s písmenkovou vílou.  

 

Děti obdržely průkazku do knihovny a knížku z projektu „Knížka pro 

prvňáčka“, kterou letos napsala Evelína Koubová, ilustrovala Radka 

Kielbergerová a jmenuje se „Bráchova bota“. Malí, nedočkaví čtenáři přišli hned 

druhý den do knihovny a půjčili si svoji první knížku. Teď bude záležet i na 

rodičích, zda děti k lásce ke knihám povedou a budou je podporovat v četbě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Pasování čtenářů za účasti pana starosty Zdeňka Špringra. 
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V  rámci projektu „S knížkou do života“ jsme uspořádali pro všechny 

maminky i tatínky malých dětí přednášku psycholožky PhDr. 

Zdeny Rejtharové na téma „Kojenec od narození do 1 

roku“.  
Přednáška byla spojená s besedou o tomto vývojovém 

období.  

 

 

MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN 

 

Koncem července jsme realizovali grant z Ministerstva kultury ČR 

v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, který jsme obdrželi ve 

výši 59 000,- Kč na obnovu technického a programového vybavení se 

zavedením nové služby čtenářům. Jedná se o zakoupení dvou počítačových 

stanic na internet s programy Office. Počítače jsou nainstalovány v dětském 

oddělení. Zároveň jsme vyřadily dva počítače, které už nevyhovovaly 

požadavkům uživatelů. Grantem jsme řešili i zavedení nové služby pro 

uživatele knihovny zakoupením multifunkčního zařízení – tiskárny EPSON, 

která je zároveň tiskárnou i kopírkou formátu A3 v barevné kvalitě. 

Celkové náklady projektu byly ve výši 97 477,- Kč. 

 

Nový knihovní řád 

V souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), které vešlo v platnost 

25. 5. 2018, jsme jejich požadavky na oblast ochrany osobních údajů 

zapracovali do nového knihovního řádu, který je k nahlédnutí v naší knihovně 

nebo na webu. Zároveň upozorňujeme naše stávající čtenáře, že budou 

vyplňovat novou přihlášku, která odpovídá požadavkům GDPR 
 

MĚSÍC ZÁŘÍ 
 

Koncem srpna jsme vyhlásili veřejnou výzvu na obsazení pozice 

knihovníka/knihovnice do půjčovny. Celkem se nám přihlásilo 13 uchazečů.          

Dne 19. 9. 2018 vybrala komise složená ze zástupce zřizovatele, okresní 

metodičky, knihovnice Obecní knihovny Batňovice a vedoucí rtyňské knihovny, 

po osobních pohovorech paní Marcelu Drbohlavovou, která nahradila od 

nového roku paní Naděždu Hurdálkovou. Ta odešla po 27 letech práce v naší 

organizaci do důchodu. 

 

 

 

 

 

https://knihovnajablonne.cz/wp-content/uploads/2018/05/KŘ-nový-1-1.pdf
https://knihovnajablonne.cz/wp-content/uploads/2018/05/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-star%C5%A1%C3%AD-15-let.pdf
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MĚSÍC ŘÍJEN 
 

Týden knihoven 1. – 7. října 2018 

„Cesta povolání“ byl název programu, který jsme připravili pro žáky mateřské 

školy, první a druhé třídy ZŠ 

Děti se na procházce přírodou seznamovaly se zajímavými povoláními – 

dirigent, číšník, strojvedoucí, elektrikář, gymnastka, kuchař, námořník, policista, 

zahradník. Cestou plnily drobné úkoly, které s povoláními souvisely. Zkoušely 

nosit talíř na tácu jako číšníci, hádaly hudební nástroje, hledaly ztracené 

mašinky, poznávaly předměty, které potřebuje ke své práci elektrikář, určovaly, 

co vypěstoval na zahrádce zahradník, poznávaly předměty, které potřebuje 

námořník, cvičily s gymnastkou.  

Doprovázela je knížka Františka Zacharníka „Abeceda povolání“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Děti z MŠ trénují šikovnost, kterou potřebuje číšník pro svoji profesi. 

 

 

Ve středu 3. 10. 2018 proběhla tradiční podzimní výtvarná dílna pro 

děti. 

Pod vedením paní knihovnice Naděždy Hurdálkové děti vyráběly 

zapichovátka ve tvaru mochomůrky a závěsy z oranžového filcu v podobě 

lištičky. Veškerý materiál na výrobu děti dostaly od knihovny zdarma, stačilo 

jen mít čas a chuť vyrábět.  

Krásné podzimní dekorace pak mohly doma vyzdobit třeba pokojíček.  

Zájem měly i maminky s malými dětmi, které výtvarné dílny pravidelně 

navštěvují. 
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        Jedna z pravidelných účastnic výtvarných dílen. 

 

Po celý týden knihoven jsme připravovali pro děti malé literární a 

vědomostní soutěže a kvízy. Nechyběly ani drobné odměny. Soutěžilo 39 dětí. 

Nejmenší děti si mohly vybarvovat jednoduché obrázky s podzimní tematikou.  

 

První republika - program pro žáky ZŠ 

 

          Připojili jsme se k oslavám 100. výročí vzniku První republiky programy, 

které jsme připravili pro žáky základní školy.  

Děti od čtvrté do šesté třídy se hravou formou seznámily s různými 

oblastmi života tehdejší společnosti - např. s osobnostmi, státními symboly, 

knižními postavičkami, stravou, prvorepublikovými uniformami, automobily, 

divadlem, módou a při tom na devíti stanovištích plnily jednodušší ale i těžší 

úkoly.  

Starší žáci od sedmé do deváté třídy se seznámili s první republikou 

pomocí prezentace.  

Všechny programy jsme obohatili výstavou dobových předmětů denní 

potřeby a krásnými kousky oblečení, které jsme rozmístili po knihovně, aby děti 

měly konkrétní představu o době před sto lety. Děti měly možnost se osobně 

přesvědčit, jak těžká byla třeba žehlička na žehlení prádla a jak bylo žehlení 

prádla za první republiky namáhavé. 
Programy probíhaly převážně v měsíci říjnu, ale žáci 7. A a 7. B ho 

absolvovali až začátkem listopadu. Celkem se akce zúčastnilo 141 dětí.  
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                      Žáci základní školy na jednom se stanovišť poznávají státní symboly. 

 

MĚSÍC LISTOPAD 
 

„S knížkou do života - Bookstart“  

  

      V pořadí již druhé setkání maminek, tatínků a malých děti se konalo 

v naší knihovně ve středu 7. 11. 2018.  

Sešlo se dvacet maminek a jeden tatínek s jednadvaceti malými dětmi na 

speciální akci knihovny pod názvem „Propojme říkadla s pohybem“.  

Společně jsme se seznámili s lidovými říkadly a rýmy s návodnými texty na 

podporu cvičení dospělé osoby s dítětem. Inspirací nám byla knížka „Kutálí se 

ze dvora“.  

O toto setkání byl nebývalý zájem a to nás velmi potěšilo. Knihovna 

doslova praskala ve švech.  
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„Jak se vaří knížka“ je název programu pro žáky třetí třídy, kde se 

hravou formou seznámili s prací spisovatele, ilustrátora, nakladatele, redaktora, 

korektora, tiskaře.  

Nakonec jsme si přečetli úplně novou knihu „Pady“, která vypráví o 

ledním medvídkovi, který se nešťastnou náhodnou dostal daleko od domova, ale 

vrány mu pomohly se vrátit. 

 

Moderní pohádka „Kamil neumí lítat“ zaujala žáky druhých tříd ZŠ. 

Na jednoduchém příběhu o špaččí rodině se děti učí, jak nepříjemné může být, 

když se jeden posmívá druhému, jak je důležité si vzájemně pomáhat, učit se 

s chutí. Děti si různé situace vyzkoušely na vlastní kůži.  

 

Naše knihovna se přihlásila již k 20. ročníku festivalu Den poezie - 

Žádný člověk není ostrov. 

 

Pro žáky páté a šesté třídy ZŠ jsme připravili program o poezii „Je 

poezie nuda?“ 

Děti se hravou formou dozvěděly, co je poezie, verš, rým. Zkoušely si 

vlastní rýmy. Zjistily, že i říkadla, hádanky, písně, rozpočítadla, patří do poezie. 

Mezi nové pojmy patřil např. Kaligram, báseň ve formě obrazu nebo Limerik, 

což je krátká vtipná básnička.  Děti se živě zajímaly i o absolutní báseň, která je 

psána slovy, jež v našem jazyce vlastně nic neznamenají. Vybrali jsme čtyři 

témata (Ptačí slet, rozvodněná řeka, houfování holubů, slepičení v kurníku), na 

která děti ve skupinách skládaly absolutní báseň. Všichni jsme se náramně 

bavili. Na závěr jsme pustili ukázku fyzického básnictví od Petra Váši: 

Lokomotiva. Fyzické básnictví je vlastně kombinace divadla, hudby a poezie.  

Vhodně vybranými ukázkami jsme děti přesvědčili o tom, že ani poezie 

nemusí být nudná, jak by se na první pohled zdálo! 

Pro dospělé čtenáře byly v knihovně připraveny tematické záložky 

s básněmi. 

 

MĚSÍC PROSINEC 
 

Začátkem prosince připravila paní knihovnice Naděžda Hurdálková pro 

děti „vánoční tvůrčí dílnu“.  

Děti měly možnost si celé úterní odpoledne prožít v naší knihovně a 

strávit adventní čas při vyrábění vánočního přání s motivem rozkvetlého 

vánočního kaktusu. Kdo měl chuť, mohl si ozdobit věneček z proutí, který 

dopředu paní knihovnice pro všechny zájemce připravila. Malé děti přicházely 

s maminkami a ty větší s kamarády.  

Příjemná přátelská atmosféra pomalu děti naladila na přicházející vánoční 

svátky. 
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                                                                 Malá výtvarnice při zdobení věnečku. 

 

 

Od prosince jsme zavedli novou službu pro naše čtenáře, jako dárek 

k Vánocům a to půjčování audioknih. 

 Nemůžete ze zdravotních důvodů číst? Máte rádi mluvené slovo? Rádi 

něco při jízdě autem nebo při práci posloucháte? Zkuste audioknihy.  

Od prosince 2018 nabízíme možnost zapůjčit si audioknihy také v naší 

knihovně.  

Průběžně budeme dokupovat další tituly. Na své si přijdou jak děti, tak 

dospělí čtenáři. 

 Momentálně máme v nabídce 50 titulů audioknih. 
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Celostátní a regionální akce 

 

Rtyňská knihovna je zapojena v celostátních knihovnických spolcích a 

sdruženích. Je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), 

Klubu dětských knihoven (KDK) tohoto svazu a je zapojena do souborného 

katalogu Clavius (SKAT), kam pravidelně posílá záznamy nové literatury do 

celostátní evidence. Vedoucí knihovny pracuje v regionálním výboru SKIP a 

KDK SKIP, což kromě práce navíc umožňuje rychlý přístup k novým 

informacím a možnost výměny zkušeností. Během posledního desetiletí dochází 

vzhledem k rozvoji informačních technologií ke změnám knihovnické práce a 

každé setkání přináší nové náměty a pracovní impulsy. 

 

Letos již pošesté byla vedoucí knihovny nominována za Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků jako komisař do krajské komise soutěže „Vesnice 

roku“. 

 

Publikační činnost 

 

V každém čísle rtyňského Zpravodaje zveřejňujeme nabídku literatury, 

kterou jsme v předešlém měsíci zakoupili do naší knihovny. Uvádíme zde 

informace o akcích, které se konaly i o těch, které teprve připravujeme. 

Činnost knihovny se snažíme prezentovat v Krkonošském deníku, což je 

čím dál těžší a v knihovnicko-informačním zpravodaji Královéhradeckého kraje 

U nás. 

 

Soupis článků o naší knihovně 

 

Nová služba ve Rtyni 

In: Naše rodina - č. 8 (20. 2. 2018), s. 19  

 

Ekonomické ukazatele 

 

Zaměstnanci 

 

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší měla v roce 2018 celkem 2 

zaměstnance s celkovým pracovním úvazkem 2. Úklid a výpomoc při půjčování 

jsou řešeny dohodou o provedení práce. 

 

 

Hospodaření knihovny 

 

V roce 2018 hospodařila knihovna s rozpočtem 1 656 400. Příjmy z hlavní 

činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) činily 55 837 Kč. Tyto 
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příjmy jsou tvořeny z poplatků čtenářů a uživatelů. Jedná se zejména o roční 

registrační poplatek, sankční poplatky za pozdní vrácení dokumentu a finanční 

náhrady za ztracené a poničené dokumenty. Dále se jedná o zpoplatněné služby 

knihovny (reprografické služby, tisk dokumentů). Náklady na provoz knihovny 

činily 1 771 762 Kč. Z toho 246 674 Kč bylo použito na nákup knih a časopisů, 

627 924 Kč na spotřebu materiálu, energie, zboží, služeb. Osobní náklady činily 

1 040 094 Kč, odpisy investičního majetku 19 447 Kč. Knihovna hospodařila 

v roce 2018 se ziskem 57 072 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 
  

 

  

Čtení v příjemném prostředí dětského oddělení. 
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