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Úvod
Jaký byl rok 2013?
 V kontextu doby znamenal především rozsáhlou amnestii, historicky první přímou volbu 
prezidenta, tenisový tým Česka obhájil Davisův pohár a knihou roku v soutěži Magnesia litera se 
v dubnu stal román Jiřího Hájíčka Rybí krev. 
Pro naši knihovnu to byl rok stability: stabilní počet zaměstnanců, stabilní počet výpůjček a 
návštěvníků, dobré výsledky hospodaření. Rozšířili jsme výpůjční dobu ve všech odděleních, a tak 
naplňujeme standardy veřejných informačních služeb, byl zrekonstruován sklad beletrie, který 
znamenal navýšení skladové kapacity.
A jaká by měla být dobrá výroční zpráva této knihovny? 
Měla by být:
· otevřená a pravdivá (poskytnout doplňující informace a komentáře, grafy…),
· jasná a přehledná (přehledně strukturovaná, umožnit rychlou orientaci…),
· mít dostatečný časový záběr (prezentovat výsledky za více let…),
· poskytnout představu o vývoji instituce (definovat strategické cíle, vize…),
· „o lidech a pro lidi“ (přehledná, srozumitelná, věcná…).
Snad se nám podaří vše správně popsat a vytvořit pravdivý obraz naší knihovny za rok 2013.



Knihovna v datech a v kontextu

Základní statistické údaje k 31.12. 2013

Ukazatele v časovém vývoji 2009 2010 2011 2012 2013
Stav knihovního fondu 85108 88561 90592 91626 92983
Přírůstky celkem 3777 3768 3356 3106 2659
přírůstek  naučné pro dosp. 644 697 592 405 317
přírůstek beletrie pro dosp. 1940 1857 1711 1761 1421
přírůstek naučné pro děti 129 75 58 60 62
přírůstek beletrie pro děti 508 566 516 544 490
přírůstek AV médií 556 573 479 334 360
přírůstek kartografických.dokumentů 9
přírůstek výměnných fondů 1225 1171 747 1037 842

Úbytky  celkem 3260 315 1325 2072 1302

Počet titulů periodik 222 202 213 204 188

Uživatelé celkem 2426 2378 2422 2541 2507
do 15 let 564 557 582 695 673
dospělí 1862 1821 1840 1846 1834

Návštěvníci celkem /fyzické,o-line n./ 66266 59011 60010 78108 83857

Návštěvníci internetu v knihovně 5106 5375 5837 6190 6117
Návštěvníci on-line služeb 2660 7037 9270 31239 24589

Výpůjčky celkem 241282 237171 229650 230142 227837
naučná pro dosp. 55030 47893 48412 47148 43096
beletrie pro dospělé 106657 110806 106393 107127 111940
naučná pro děti 4300 2839 2673 1495 1446
beletrie pro děti 13198 9347 9727 8264 8545
periodika 46113 46220 44282 47324 44787

Meziknihovní výp.služba 976 933 997 1078 1330

Počet výměnných souborů 183 189 194 188 115
počet svazků v nich 8914 8775 10413 10104 9417

Kulturní akce 144 194 236 281 333



Fyzická návštěvnost v celé knihovně

Organizační a správní opatření

Kontroly

•VZP ČR Rokycany. Předmětem kontroly bylo zjišťování správnosti plateb zákonného pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

•OSSZ Rokycany. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a 
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

•Finanční odbor – oddělení kontroly Města Rokycany. Prověření hospodaření s veřejnými 
prostředky za období r. 2012.

Opravy a údržba

Konec července znamenal výměnu nových regálů ve skladišti beletrie v 1. patře. Místnost byla čistě 
vybílena, položeno nové linoleum  a knihy přerovnány do nových kovových regálů.  V hudebním 
oddělení byla provedena celková oprava poškozené omítky na okenní stěně.

Tak to vypadá, když se stěhuje sklad:
↓
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Vybavení:

•Nové kovové regály do skladu beletrie v I. patře budovy /24 kusů osmi policových regálů/
•Počítačová stanice  v oddělení dětského internetu
•Nový počítač pro obsluhu ve studovně
•Čtečka knih WOOKY tablet
•Nové plynové kondenzační kotle. Tři moderní kondenzační kotle budou znamenat úsporu nákladů 
na vytápění. Předány do provozu byly 18.listopadu.



V březnu byla spuštěna aplikace Smart katalog - prohlížejte si knihy z mobilu nebo z tabletu. 
Umožňuje rezervaci knihy přímo z aplikace, pohled do čtenářského konta a zobrazení obálek pro 
snadné vyhledávání na regále.

Smartkatalog   –   knihovna v  mobilu – je jednoduchá mobilní 
aplikace, díky níž se může čtenář prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu přihlásit na své 
čtenářské konto a zjistit tak informace o svých výpůjčkách a rezervacích, může vyhledávat ve všech 
dokumentech, které jsou součástí fondu knihovny nebo jednoduše a rychle zjistit jaké knižní 
novinky naše knihovna nabízí. Služba není omezena pouze na Městskou knihovnu Rokycany, 
Smartkatalog umožňuje hledání i v jiných knihovnách, které tuto službu nabízejí.

Od května 2013 došlo k rozšíření výpůjční doby ve všech odděleních knihovny o páteční odpoledne 
/13 – 16 hodin/ , navíc v dětském oddělení máme otevřeno i ve středu dopoledne /8 -  11.30 hodin/:



Personální záležitosti

Během roku nedošlo k žádným personálním změnám. Zaměstnanci se zúčastnili těchto stěžejních 
seminářů a školení:

   

 

Knihovní fond

Oddělení akvizice a katalogizace 

 V oddělení se zpracovávají veškeré tištěné dokumenty /knihy, drobné tisky, kartografické 
dokumenty/. Nákup a katalogizace AV médií , zvukových knih a zpracování elektronických 
dokumentů  je v kompetenci hudebního oddělení. Katalogizace brožur a časopisů probíhá odděleně. 

Vzhledem k neustálému růstu cen knih a časopisů, 
do kterých se promítá i zvyšování DPH, je nutné 
věnovat objednávkám a nákupu zvýšenou pozornost. 
Se třemi hlavními dodavateli knih /Kniha Holá, 
Nakladatelský servis Středokluky a Albatros/ je 
dojednán  rabat od 13 % do 30 % . Významnou 
složkou získávání nových dokumentů jsou i knižní 
dary, které jsou především tvořeny  knihami 

Dodavatelé knih

Kniha Holá
Středokluky
Albatros
dar
ostatní 
dodavatelé

Školení knihovníků 2013
19. 1. 2013 Seminář Čteme s nečtenáři DDM Rokycany 1 4 hod.
11. 2. 2013 Seminář České e-knihy v českých knihovnách ČSVS Praha 1 6 hod
12. 2. 2013 Školení- Novinky programu Clavius SVK Plzeň-A.Justýnová,LANius Tábor3 6 hod
26. 2. 2013 Seminář Současná česká literatura SVK Plzeň-Pavel Šidák 2 2 hod.

1. 3. 2013 On-line katalog Carmen-možnosti a využití Měk Rokycany 12 2 hod.
5. 3. 2013 Školení-Využití iPadu ke čtení e-knih SVK Plzeň 4 2 hod.

19. 3. 2013 Valná hromada SKIPu Plzeňského kraje SVK Plzeň 4 3 hod.
28. 3. 2013 Analýza mzdové, vzdělanostní a věkové struktury prac.k. SVK Plzeň-Z.Houšková 2 1 hod.
10. 3. 2013 Knihovnický barcamp NTK Praha 1 4 hod.

16.-17.4.2013 2.ročník přehlídky OknA:“Už zase skáču přes kaluže“ Knih.J.Mahena Brno 1 16 hod.
30. 4. 2013 Zámecké knihovny PhDr. P.Mašek, NM Praha 1 4 hod.

3. 5. 2013 Seminář SKATu NK Praha 1 6 hod
16. 5. 2013 Knižní veletrh Praha 5 8 hod.
16. 5. 2013 Účetní seminář MK ČR Praha 1 8 hod.

23.-25.5.2013 Literární Šumava-Chodská putování včera a dnes MěK Domažlice 2 24 hod.
5.,12.,26.6.2013 Základy popisu dokumentů v systému Clavius SVK Plzeň 1 12 hod.

6. 6. 2013 Návštěva nové knihovny v Sušici spojená s poradou ředitelů  MěK Sušice 1 8 hod.
6. 9. 2013 Exkurze  ve SVK Ústí nad Labem Knihovna ZČU Plzeň 2 8 hod.

18. 9. 2013 Seminář Sociální sítě SVK Plzeň PhDr. Čermák 1 4 hod.
26. 9. 2013 Školení ECDL-Volně přístupné zdroje a rešerší strategie SVK Plzeň Mgr.P.Doležalová 1 6 hod
24. 9. 2013 Čteme nahlas DAMU Praha 1 7 hod.
26. 9. 2013 Volně přístupně zdroje a rešeršní služby SVKPL Plzeň, ECDL 1 5 hod.

14. 10. 2013 Návštěva knihoven v Mariánské Týnici a v Manětíně SKIP Plzeň 3 8 hod.
14.10.-15.10.2013 Personální management/Zákoník práce 1 16 hod.
20.10-21.10.2013 Regionální funkce knihoven seminář Pardubice 1 16 hod.
13.10.-15.10.2013 Druhý ročník přehlídky OKNA 2012 KDK SKIP,MěK Chrudim 1 24 hod.

12. 11. 2013 Školení řidičů MěÚ Rokycany 2 2 hod.
5. 12. 2013 Volně přístupné zdroje na internetu SVK Plzeň, PhDr.R.Papík 1 6 hod.

seminář Jihlava



z dotačního titulu Česká knihovna, který zásobuje knihovny nekomerčními tituly české literatury.

Brožury a  časopisy jsou nakupovány průběžně, v rámci předplatného a také v remitendě od firmy 
VARA České Budějovice. V roce 2013 bylo zpracováno celkem 133 brožur, které byly určeny pro 
půjčování v oddělení pro dospělé . Především se jednalo  o brožury řady Harlequin a Rodokaps. Do 
studovny bylo určeno 34 naučných drobných tisků, zbytek byl určen pro oddělení regionálních 
služeb. Dále bylo zapsáno 2.950 exemplářů periodik.
Oddělení akvizice a katalogizace také vyřazuje  opotřebované  nebo zastaralé dokumenty. Celkově 
bylo vyřazeno 1.302 knih. Seznamy vyřazených knih jsou vystaveny na našich stránkách a 
v konferenci Akvizice a nabídnuty k využití jiným knihovnám. Knihy, o které nikdo neprojevil 
zájem, se za minimální částku 5,-Kč   nabídly ostatním zájemcům v prostorách knihovny. Dále bylo 
vyřazeno 1.974 exemplářů časopisů, především z důvodu opotřebování. Z důvodu ztráty byly 
odepsány pouze 4 exempláře periodik.
Zpracované záznamy knih se pravidelně zasílají do souborných katalogů SKAT a CASLIN.
Nově zpracované knihy beletrie jsou značeny podle témat piktogramy, abychom sobě a hlavně 
čtenářům usnadnili orientaci ve volném výběru. Hřbety knih  označují zatím 4  druhy piktogramů.

Služby

Oddělení pro dospělé

Oddělení zajišťuje po celý rok provoz půjčovny pro dospělé čtenáře, a to:
•absenční půjčování za podmínek stanovených knihovním řádem
•přístup k on-line katalogům
•základní bibliograficko-informační činnost
•rezervace dokumentů, urgování, vyřazování nevyzvednutých rezervací
•odesílání a tisk upozornění čtenářům, 1.- 3. upomínek
•balení nových knih a přebalování poškozených knih
•řazení knihovního fondu ve volném výběru i ve skladech, kontrola abecedního stavění
•rozvoz knih pro imobilní čtenáře , v současné době využívá těchto služeb 5 občanů a obyvatelé 
charitativní organizace Domova Sv. Pavla



Výpůjčky beletrie v oddělení pro dospělé

Studovna a čítárna
Zajišťuje:
•poskytování faktografických a bibliografických informací
•agendu meziknihovní výpůjční služby /MVS/
•analytické zpracování periodik, především regionálního charakteru
•rešeršní služby /zpracování seznamů článků a publikací k danému tématu z tištěných i 
elektronických zdrojů/
•prezenční  a absenční výpůjčky z příruční knihovny pracoviště
•prezenční výpůjčky regionálních dokumentů z fondu knihovny
•prezenční výpůjčky regionálních periodik
•prezenční výpůjčky aktuálních exemplářů periodik
•budování kartotéky regionálních statí, článků a osobností
•vyhledávání dokumentů pomocí selekčních prostředků systému Clavius
•kopírování z dokumentů knihovny

Přehled počtu analytického zpracování článků:
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Přehled zpracovávaných periodik v roce 2013:
5+2
Barňák
Dějiny a současnost
Dnešní svět
Geografické rozhledy
National Geographic - Česko
Podbrdské noviny
Poradce
Průvodce pracovněprávními předpisy
Rezidenční péče
Rokycanský deník
Sborník Muzea Dr. B. Horáka
Sociální práce
Sociální služby
Tvořivá dramatika
Vítaný host
Zákony
Zbirožsko
Země světa
Zprávy DILIA
Zpravodaje obcí

Dětské oddělení
Zajišťuje:
•absenční půjčování za podmínek stanovených knihovním řádem
•přístup k on-line katalogům
•základní bibliograficko-informační činnost
•rezervace dokumentů, urgování, vyřazování nevyzvednutých rezervací
•odesílání a tisk upozornění čtenářům, 1.- 3. upomínek
•kopírovací služby
•řazení knihovního fondu ve volném výběru i ve skladech, kontrola abecedního stavění
•podstatnou část činnosti tvoří příprava, organizace 
a pořádání besed, soutěží a programů pro dětské čtenáře /více viz Naše akce/

Výpůjčky 
beletrie v 
dětském 
oddělení
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Stěžejní akcí roku je Noc s Andersenem. V té poslední hledaly děti ve sklepení knihovny  klíč k 
pokladu.  Krásnou kovovou repliku hradního klíče vytvořil  pan Chrž, manžel ekonomky knihovny. 
Tradiční strom Pohádkovník, který je stabilně umístěn před vchodem do dětského oddělení zase o 

něco povyrostl. 
                                                                 

Oddělení dětského internetu
Zajišťuje:
•přístup k internetu a obsluhu 6 počítačových stanic s příslušenstvím pro dětské čtenáře
•tisk, kopírování a skenování dokumentů , a to černobíle i barevně
•poskytuje bezdrátové připojení WI-FI
•tvorbu webových stránek knihovny
•absenční půjčování 1 periodika /21. století Junior/

Hudební  a internetové oddělení

Zajišťuje:
•přístup k internetu a obsluhu čtyř internetových stanic s příslušenstvím
•služby pro nevidomé a slabozraké /využití speciálního softwaru, soubory nosičů z Macanovy 
knihovny pro nevidomé/



•absenční půjčování zvukových dokumentů 
•absenční půjčování knih z příruční knihovny
•absenční půjčování několika periodik / Bravo, Hudební rozhledy, Rock Pop/
•absenční půjčování čtečky knih a stahování volně dostupných e-knih
•tisk, kopírování a skenování dokumentů, a to i barevné

Vývoj počtu výpůjček v hudebním oddělení

Oddělení regionálních služeb /metodické oddělení/
Zajišťuje
•poradenské a konzultační služby pro knihovny regionu
•sběr statistických údajů
•metodickou pomoc při vedení knihovnických evidencí
•revizi a aktualizaci knihovních fondů knihoven
•stavění a ošetřování výměnného fondu
•nákup a balení nových knih pro výměnné soubory
•přípravu a rozvoz knižních souborů
•tvorba vlastních webových stránek
•organizaci porad, seminářů a školení pro knihovníky

Oddělení v datech a kontextu

Celkový počet obsluhovaných knihoven klesl o jednu na 56. Místní knihovna Střapole již v roce 
2013 nebyla obsluhována. Došlo také ke změně v systému autoprovozu.  Automobil, který slouží k 
rozvozu souborů je nutno objednávat u zřizovatele přes určený počítačový program, a to nejméně 
týden před plánovaným výjezdem. Pro rozvoz jsou určeny  dva dny v týdnu, a to pondělí a pátek. 

Rok Počet souborů Počet svazků
2009 183 8914 848000 56
2010 189 8775 811000 56
2011 194 10413 717305 56
2012 188 10104 706562 57
2013 115 9417 649789 56
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Oddělení provedlo revizi knihovního fondu v  Obecní knihovně v Dobřívě. Zajišťovala také školení 
knihovníků.  Byla připravena prezentace „Jak na statistiku“, která měla knihovníkům přiblížit a 
usnadnit vyplňování statistického výkazu. Tato pomůcka je vystavena i na webových stránkách 
regionálního oddělení. Další porada byla věnována katalogům Městské knihovny Rokycany : 
„Katalogy MěK Rokycany – možnosti a využití“. Prakticky jsme předvedli, jak vyhledávat 
dokumenty ve všech elektronických katalozích knihovny, jak se přihlásit do svého uživatelského 
konta a sledovat pohyb půjčených dokumentů, popř. si rezervovat knihy z domovské knihovny nebo 
z domova.
Oddělení  zpracovává také veškeré statistické výkazy knihoven včetně vypracování sumářů a 
komentářů.
V roce 2013 se změnila metodika při vykazování počtu souborů: za vykazovaný soubor lze určit 
pouze takový soubor knih, který obsahuje minimálně 30 knihovních jednotek. Soubory s nižším 
počtem svazků se nevykazují, pouze  půjčené svazky se připočítávají k celkovému stavu. Proto se 
celkový počet souborů za rok 2013 snížil o 73, ale počet  svazků zůstává ve stále obdobných 
relacích.
Výkon regionálních funkcí posunuje zejména malé knihovny k modernizaci a automatizaci služeb.

Vlastní webové stránky oddělení a pozvánka na květnovou poradu knihovníků:



Ekonomické oddělení
Zajišťuje:
•veškeré účetní a ekonomické agendy knihovny
•tvorbu ekonomických plánů, rozborů, hlášení a příprava rozpočtu knihovny
•mzdy, odvody povinných pojištění
•komunikace s bankami, pojišťovnami, finančním úřadem, finančním odborem městského úřadu
Hospodaření organizace bylo vyvážené a skončilo ziskem. 
Největší objem finančních prostředků poskytl zřizovatel - Město Rokycany a Krajský úřad Plzeň 
formou dotace na regionální funkci, která byla zkrácena proti roku 2012 o 56.773,-Kč/.
Tržby za vlastní výkony  mírně klesly /1.049,-Kč/.  Příspěvek zřizovatele na provoz byl   
ve stejných relacích předcházejících let.  Snížena byla částka na pořízení knihovního fondu   /-
102.219,-Kč/. Navýšeny byly osobní náklady /+73.373,-Kč/.
Nový ceník služeb:
Od 1.září  platí  nový ceník poplatků.  Změnily se poplatky položek využívajících  služeb České 
pošty,  která   zdražila  své  produkty,  a  to  poplatek  za  písemné  oznámení  rezervace  /15,-Kč/ a 
poštovné za MVS   /30,-Kč/.

Aktivity 
Naše akce :

Celostátní akce
Noc s H.Ch.Andersenem - /Děti hledaly klíč k pokladu/ 
BMI Březen měsíc čtenářů-Čtenář roku /tentokrát z dětského oddělení, kritériem byl počet 
přečtených knih v roce 2012. Čtenářem roku  roku 2013 se stal Daniel Zbuzek./
Vyhodnocení akce SUK-o nejlepší českou knihu pro děti
Už jsem čtenář - Kniha pro prvňáčka
Týden knihoven- /součástí byly besedy se spisovatelem historických románů Vlastimilem 
Vondruškou a spisovatelkou Petrou Braunovou a herečkou Jitkou Smutnou/

Příjmy v Kč 2009 2010 2011 2012 2013
Tržby za vlastní výkony 693740 239245 275739 271903 270854
Příspěvky zřizovatele 5600000 5620000 5620000 5489098 5443200
Příspěvky z rozpočtu kraje 848000 811000 717305 706562 649789

Příspěvky ze státního rozpočtu 10000 10000 189000
Celkem 7151740 6680245 6082044 6561363 6556429

Výdaje v Kč
Materiál, energie 1457766 1084937 1034892 863474 833811
Nákup knih a časopisů 796646 763278 735509 689292 587073
Odpisy 8965 18054 18054 100931 82876
Mzdové a osobní náklady 4549966 4585744 4731347 4656306 4729679
Ostatní náklady 270101 130155 115303 211548 249795

Celkem 7083444 6582168 6635105 6521551 6483234

18000,75800-
odpisy VISK

192586-
odpisy



Den pro dětskou knihu – Knihovnická olympiáda 
Kamarádka knihovna- /3. místo ve své kategorii/ 
Biblioweb 2013-  /10.místo v hlasování veřejnosti z celkového počtu 27 zúčastněných knihoven/
Týden knihoven se uskutečnil v období od 30.září do 7. října 2013. V rámci této akce proběhla 
beseda se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou  a setkání se spisovatelkou 
Petrou Braunovou, kterou doprovázela písničkami a vyprávěním herečka Jitka Smutná.

Samostatné akce:
Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského /ve čtvrtek  31.ledna 2013  bylo pasováno 7 prvních 
tříd základních škol , tj. 157 prvňáčků/
Autogramiáda a povídání se spisovatlem a kreslířem VHRSTI
Pravidelné besedy pro žáky škol všech stupňů z Rokycan i celého regionu
Pravidelné pátky pro družiny
Pravidelné měsíční pondělky pro klub důchodců
Spolupráce s denním stacionářem Pohodička
Setkání knihovníků- 10.května 2013, 29. listopadu 2013
Setkání bývalých zaměstnanců-10.prosince 2013
Vyhodnocení Rokycanského písmáka 2013-13.prosince 2013 uváděl spisovatel Martin Vopěnka
Pravidelné měsíční porady pro profesionální knihovny regionu

Akce na Komorní scéně:

Veselé prozpěvování - pěvecký sbor ZŠ ul. Míru Šumíci a MŠ Saská (6. června v 16 hodin)

Harcíři - historický šerm (7. června v 9.15 a v 10 hodin)

Každý den je radost - pěvecké sbory ZŠ TGM (11. června v 10 a v 16 hodin)

Ještěrky a Barvičky - pěvecké sbory ZUŠ (12. června v 10 hodin)

Koncert pro dobrý lidi - Lidová muzika Sluníčko (15. června v 17 hodin)

Second Band a hosté (19. června v 17 hodin)

Letní podvečer s hudbou - Spáčil (klavír), Řezníček (viola) (20. června v 17 hodin)

Školní akademie ZŠ ul. Míru pro rodiče (26. června v 16 hodin)

Školní akademie pro žáky ZŠ ul. Míru (27. června od 8 do 14 hodin)

Slavnostní vyřazení 9. tříd ZŠ TGM (27. června v 15 hodin) 

Zajímavosti nejen na okraj

•V květnu  proběhlo zaměřování  budoucího výtahu pro vozíčkáře. Výtah by měl být umístěn na 
vnější straně budovy knihovny směrem ze dvora Komorní scény.

•V úterý 21. května přijela do knihovny odborná komise soutěže Kamarádka knihovna. Soutěž je 
pořádána Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR /SKIP/ a firmou 3M /společnost 
působí po celém světě a zabývá se celou řadou zařízení pro potřeby knihovníků i návštěvníků 
knihoven-nejznámější jsou biblioboxy na vracení knih/, probíhá od roku 2007 a jejím cílem je 
motivovat knihovny k lepší práci a co největší otevřenosti vůči dětem. Naše knihovna patřila mezi 
deset kandidátů na hlavní výhru. Hlavním soutěžním kritériem je spokojenost dětí s knihovnou, dále 



se hodnotí týdenní provozní doba knihovny pro děti nebo procento registrovaných dětských čtenářů.
Soutěže se zúčastnilo více než 100 knihoven, do posledního kola postoupilo 15 nejlepších, z nichž 
pak  vzešlo  6  vítězů  a  nakonec  také  Kamarádka  knihovna  z Uherského  Hradiště.  Knihovna 
Rokycany byla mezi 15 nejlepšími. Ve své kategorii získala  třetí místo:

•9.srpna navštívil knihovnu pan Petr Krybus z Prahy, který před dvaceti lety restauroval fresku na 
stěně knihovny.  Pochvaloval si její zachovalost a čistotu i po tak dlouhé době.  Její vznik odhadl 
kolem roku 1926. 

•Knihovna vydala sborník  literárních prací Píšu, píšeš, píšeme. Ve čtrnáctém ročníku této soutěže 
měli mladí autoři na výběr dvě témata, a to: „Kdyby došla voda ...“, „Nekonečná noc“. Zúčastnilo 
se 57 literátů. Oceněno bylo 7 prací.

•V úterý 10. prosince jsme se sešli s bývalými kolegyněmi, nyní důchodkyněmi, na předvánočním 
posezení v knihovně



Kdo je kdo v knihovně...

Aubrechtová Jana - metodička, zástupce ředitelky

Čadová Ludmila – knihovnice odd. pro dospělé

Frühaufová Jana – knihovnice zajišťující kulturní akce knihovny

Chržová Eva – ekonomka

Krocová Zdeňka, Mgr. - knihovnice v oddělení studovna a čítárna

Kyselá Jarmila, Mgr. - knihovnice odd. dětského internetu

Menclová Vratislava – knihovnice dětského oddělení, vedoucí půjčoven

Padevětová Stanislava – uklízečka

Palková Dagmar – knihovnice odd. akvizice a katalogizace

Plundrichová Zdeňka, Bc. - knihovnice hudebního a internetového oddělení

Polívková Ivana – knihovnice odd. pro dospělé

Téra Jiří – řidič

Vitáčková Anna – knihovnice odd. studovna a čítárna

Vyčichlová Ludmila – ředitelka organizace

Žaloudková Jiřina -knihovnice odd. pro dospělé

 



Napsali o nás :                  
  
 V rokycanské knihovně se teď objevují permoníci. -- In: Rokycanský deník.
 -- Č. 13 (2013), s. 10, fot.
                                   
 FRÜHAUFOVÁ, Jana

 Školní družiny z Rokycan : žáci ZŠ Jižní v rokycanské knihovně / Jana
 Frühaufová. -- In: Podbrdské noviny. -- Roč. 20, č. 12 (2013), s. 7
                                  
 FRÜHAUFOVÁ, Jana

 Dobřívská škola v rokycanské knihovně / Jana Frühaufová. -- In: Podbrdské
 noviny. -- Roč. 20, č. 11 (2013), s. 7
                                
 AUBRECHTOVÁ, Jana

 Knihovníci se sešli v Rokycanech / Jana Aubrechtová. -- In: Podbrdské
 noviny. -- Roč. 20, č. 11 (2013), s. 7

 HAVRÁNEK, Václav

 Rytíři z Rokycan zahltili knihovnu : předání vysvědčení pro kluky a děvčata
 ze sedmi 1.tříd bylo spojeno s pasováním do řádu čtenářského / Václav
 Havránek. -- In: Rokycanský deník. -- Č. 27 (2013), s. 1, fot. -- ISSN ¨

                                                                            1
 HAVRÁNEK, Václav

 Ani rytíři nesmí zapomenout na vzdělání : v rokycanské knihovně bylo včera
 odměněno osazenstvo sedmi prvních tříd ze základních škol okresního města /
 Václav Havránek. -- In: Rokycanský deník. -- Č. 27 (2013), s. 3, fot. --
 ISSN ¨

 ŠOPEJSTALOVÁ, Božena

 Páťáci z Jižního předměstí se čtením zapojili do projektu charity / Božena
 Šopejstalová. -- In: Rokycanský deník. -- Č. 43 (2013), s. 3, fot. -- ISSN
 

 FRÜHAUFOVÁ, Jana



 Knihovna zvala k povídání o očistě těla / Jana Frühaufová. -- In:
 Rokycanský deník. -- Č. 55 (2013), s. 2, fot. -- ISSN ¨

 Andersen pozve děti ke čtení i spánku / hav. -- In: Rokycanský deník. -- Č.
 79 (2013), s. 3

 
 ŠOPEJSTALOVÁ, Božena

 Měsíc čtenářů naplní březen akcemi / Božena Šopejstalová. -- In: Rokycanský 
 deník. -- Č. 56 (2013), s. 2, fot.

 SPAL, Martin

 Děti letěly včera z knihovny do vesmíru / Martin Spal. -- In: Rokycanský
 deník. -- Č. 92 (2013), s. 3, fot.

 V knihovně hodnotí dvě dětské soutěže / vh. -- In: Rokycanský deník. -- Č.
 60 (2013), s. 2
 
 ŠOPEJSTALOVÁ, Božena

 Vhrsti si povídal s Rokycanskými / Božena Šopejstalová. -- In: Rokycanský
 deník. -- Č. 108 (2013), s. 3, fot.

 
 HAVRÁNEK, Václav

 Knihovnice z Rokycanska včera diskutovaly / Václav Havránek. -- In:
 Rokycanský deník. -- Č. 109 (2013), s. 2, fot.
                                                          
 
 FRÜHAUFOVÁ, Jana

 Druháčci ze Strašic navštívili rokycanskou knihovnu : kluci a děvčata
 plnili zpočátku úkoly s permoníky. Pak se podívali do všech oddělení a ve
 finále je čekalo tajemné sklepení / Jana Frühaufová. -- In: Rokycanský
 deník. -- Č. 113 (2013), s. 8, fot.

 
 ŠOPEJSTALOVÁ, Božena

 Harcíři si včera získali školáky / Božena Šopejstalová. -- In: Rokycanský
 deník. -- Č. 133 (2013), s. 3, fot.

 



ŠOPEJSTALOVÁ, Božena

 Klub komorní kultury zahájí pozítří sezónu / Božena Šopejstalová. -- In:
 Rokycanský deník. -- Č. 111 (2013), s. 3

 ŠOPEJSTALOVÁ, Božena

 Rokycanští vychovali čtenáře / Božena Šopejstalová. -- In: Rokycanský
 deník. -- Č. 149 (2013), s. 1, fot.

 

 Číst je důležité : žákům pomáhají i v knihovně / (lsi). -- In: 5+2 dny. --
 Roč. 2 (2013), č. 49, s. 3
                                                                    
 
 ŠOPEJSTALOVÁ, Božena

 Zábavnou formu přírodopisu poznaly děti s Jiřím Dvořákem v rokycanské
 knihovně / Božena Šopejstalová. -- In: Rokycanský deník. -- Č. 230 (2013),
 s. 1, fot.

 ŠOPEJSTALOVÁ, Božena

 Výchově čtenářů se na jižním věnují / Božena Šopejstalová. -- In:
 Rokycanský deník. -- Č. 229 (2013), s. 2, fot.

 JAVA

 Děti z mateřinek včera kreslily před rokycanskou knihovnou / java. -- In:
 Rokycanský deník. -- Č. 229 (2013), s. 3, fot.

 INFORMACE

 Informace a aktuality z dění v Rokycanech. -- In: Rokycanský deník. -- Č.
 260 (2013), s. 2, fot.
 



Výroční zpráva MěK Rokycany za rok 2013
Zpracovala: Jana Aubrechtová

jaubrechtova@rokycany.cz
foto v tiráži: Jan Chrž

ostatní: Jana Aubrechtová, archiv knihovny
Vydala Městská knihovna Rokycany

Masarykovo náměstí 83, 337 01 Rokycany
Vydání první, vydáno v březnu 2014

mailto:jaubrechtova@rokycany.cz

	Základní statistické údaje k 31.12. 2013
	V březnu byla spuštěna aplikace Smart katalog - prohlížejte si knihy z mobilu nebo z tabletu. Umožňuje rezervaci knihy přímo z aplikace, pohled do čtenářského konta a zobrazení obálek pro snadné vyhledávání na regále.

