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Úvod
Rok 2016 byl ve znamení velkých změn. Dali jsme si za cíl proměnit Městskou knihovnu Neratovice (dále jen MěK)
v moderní informační a vzdělávací instituci, v příjemný prostor, kam se lidé budou rádi vracet a kde budou chtít trávit volný čas.
Technologicky i uživatelsky zastaralý knihovní systém Clavius jsme nahradili knihovním systémem KOHA, rozšířili jsme
nabídku fondu o audioknihy a deskové hry a každý měsíc připravili bohatý program pro všechny věkové kategorie čtenářů
a návštěvníků knihovny.

Trefa do černého – nový AKS
Základem dobré knihovny je kromě příjemného a odborně zdatného personálu kvalitní automatizovaný knihovní systém,
který dokáže propojit knihovnu s celým informačním světem. Aby i neratovická knihovna stála v centru dění, rozhodli jsme
se po více než patnácti letech ke změně knihovního systému.
Clavius zemřel, ať žije KOHA! Opensource knihovní systém byl implemetován v červnu 2016 a umožňuje zpracování
knihovního fondu dle moderních katalogizačních pravidel RDA, sdílení dat s dalšími knihovními katalogy, zejména se Souborným
katalogem ČR. Knihovna na jeho pořízení získala dotaci z Ministerstva kultury ČR. Díky systému můžeme zpracovávat nejen
klasické papírové knihy a periodika, ale rovněž elektronické knihy, audioknihy a další druhy dokumentů, např. deskové hry.
Čtenáři navíc získali nový moderní on-line katalog VuFind, který nabízí hledání podle nejrůznějších kritérií, správu
čtenářského konta, možnosti vytvářet si seznamy atd.

Pryč se starou veteší,
aneb Dobrý fond pro dobrou knihovnu
Našim dalším cílem bylo provětrat regály a probrat stávající fond a vytvořit takový knihovní fond, který by byl živý,
atraktivní a kvalitní. Mnohokrát jsme museli sami sebe přesvědčovat, že nejsme skladiště starých knih, ani archiv, ani muzeum,
ale moderní knihovna, která svým čtenářům nabízí to, o co je skutečně zájem, co se opravdu čte, co čtenáři v knihovně hledají
a co má trvalou literární hodnotu. Vyřadili jsme obsahově zastaralé knihy, rozpadlé, poničené, potrhané, špinavé knihy,
které si léta nikdo nepůjčil, knihy, které si v knihovně nikdy nikdo nepůjčil (i takové jsme v regálech našli). Velmi nám v našem
rozhodování pomohla povinná revize, kterou jsme provedli v dubnu 2016. Při revizi jsme každou knihu vzali do ruky a měli
tak jedinečnou příležitost se s fondem detailně seznámit.

Knihovna jako obývací pokoj,
aneb Křeslo není židle
Aby se člověk v knihovně cítil dobře, musí být interiér příjemný a vytvářet dojem klidného a bezpečného prostředí.
To bylo naším cílem, když jsme se rozhodli pro výraznější úpravu interéru.
V přední části v prostorách původně dětského oddělení vzniklo nové pracoviště – Informační centrum, které slouží
pro vrácení vypůjčených knih, podávání informací o knihovně a službách, přístup k internetu, tisk, kopírování. Na něj navazuje
čítárna periodik, vybavená pohodlným sedacím nábytkem. Prostor knihovny jsme rozšířili o další místnost, navazující na nové
dětské oddělení, a zařídili v ní studovnu pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost.

Knihovna v číslech,
aneb Statistika vždy překvapí
S implementací nového knihovního systému došlo k zpřesnění stavu knihovního fondu. Do souhrnného čísla jsou nyní
započítávány všechny knihovní jednotky, tj. knihy, periodika, brožury, audioknihy, deskové hry.
Knihovní fond k 31. 12. 2016:

Výpůjčky
Celkem výpůjček:
51 328
z toho prolongací:
11 427
Počet vypůjčených knih:
48 174
Počet vypůjčených periodik:
2 859
Počet vypůjčených audioknih:
208
Počet vypůjčených jiných dokumentů:
87

Celkem 63 581 knihovních jednotek, z toho:
19 572 naučné literatury
43 619 beletrie
183 zvukových knih
34 deskových her
Přírůstky do fondu za rok 2016: 2 482 knihovních jednotek
Úbytky fondu k 31. 12. 2016: 1 445 knihovních jednotek

Meziknihovní výpůjční služba:
požadavků celkem: 23
kladně vyřízených požadavků: 22
Elektronické služby
Návštěvníci on-line služeb: 31 223

Čtenáři
Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2016:
z toho čtenáři do 15 let
tj. 25,64 % z celkového počtu
Celkový počet návštěvníků knihovny: 18 837
(přihlášených přes čárový kód průkazky)

1 525
391

Počítačové vybavení:

ve studovně 4 počítače pro vyhledávání na internetu;

v oddělení pro dospělé 1 počítač pro vyhledávání v on-line
katalogu knihovny

v oddělení pro děti 1 počítač pro vyhledávání na internetu
a v on-line katalogu.

k dispozici je připojení přes Wi-Fi

Knihovna v grafech

Top ten,
aneb Nejžádanější tituly z fondu knihovny
Beletrie po dospělé:

Naučná pro dospělé:

Vlastimil Vondruška: Husitská epopej IV

Hans-Georg Wiedemann: Můj strýc Reinhard Heydrich

Jo Nesbø: Švábi

Petr Zídek: Hana Benešová: neobyčejný příběh
manželky druhého československého prezidenta (18851974)

Lars Kepler: Stalker
Paula Hawkinsová: Dívka ve vlaku
Vlastimil Vondruška: Klášterní madrigal
Vlastimil Vondruška: Mrtvý posel. Letopisy královské komory
Alena Jakoubková: Chceš-li s mužem býti… musíš s nim i výti…?
Věra Řeháčková: Lázeňská známost
Jo Nesbø: Syn
Robert Galbraith: Volání kukačky

David Suchet: Poirot a já
Kateřina Karásková: Kde ženy vládnou
Giles Milton: Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil
banku

Top ten,
aneb Nejžádanější tituly z fondu knihovny
Beletrie pro děti:

Naučná pro děti:

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 10. díl

Klasické české skládačky z papíru

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 9. díl

Minecraft

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 7. díl

Stephne O´Brien: Dostaň se na vyšší level v Minecraftu

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 6. díl

Alex Frith: Jak funguje svět

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 5. díl

Choly Knight: Kraftíme!

J. K. Rowling: Harry Potter a Tajemná komnata
Jim Benton: Můj milý deníčku
Daisy Meadows: Duhová kouzla. Krystla, sněhová víla
Rebecca Johnson: Julinka a její zvířátka. Přísně tajný plán

Z časopisů se nejvíce půjčovaly: Květy, Reflex a Instinkt, v dětském oddělení Čtyřlístek a Junior.

Nejsme jenom půjčovna knih,
aneb Za vzděláním a kulturou do knihovny
Uspořádali jsme celkem 145 akcí pro veřejnost:

22. 9. Havajské ostrovy – přednáška cestovatele Petra Nazarova

64 kulturních akcí (besedy, výstavy)

26. 9. Hudebníci z Polabí – přednáška dr. Jana Králíka

64 vzdělávacích akcí (přednášky, lekce informační výchovy)

5. 10. Beseda s nakladatelem komiksové literatury
Jiřím Pavlovským

16 vzdělávacích akcí v oblasti informačních a komunikačních
dovedností (počítačové kurzy pro veřejnost)

6. 10. Knihařská dílna
10. 10.Vlastivědná vycházka do kostela sv. Jakuba v Libiši
s Mgr. O. Faktorem

Oddělení pro dospělé

20. 10.Japonsko – přednáška cestovatelů J. a A. Márových

Kulturní a vzdělávací akce v roce 2016 (výběr)

26. 10.Workshop Mandaly

14. 1.

Geologická minulost Neratovic – přednáška L. Kováře

31. 10.Kde ženy vládnou – přednáška Kateřiny Karáskové

únor

Výstava Výlet za Svatoplukem Čechem do 19. století

3. 11. Kurz tvůrčího psaní

11. 2.

Neratovické básnění – vyhlášení výsledků poetické
literární soutěže

10. 11.Život na panelovém sídlišti – přednáška Mgr. M. Veselého

17. 3.

Jaroslav Seifert – přednáška PaedDr. Jana Racka

23. 3.

Velikonoční tvoření pro dospělé

28. 11.Ze srdce Evropy až do Santiaga de Compostela
cestovatelská přednáška P. Kotrby

7. 4.

Srí Lanka – cestovatelská přednáška S. Ryvolové

1. 12. Maltézská pomoc

11. 5.

Noc literatury

7. 12. Vánoční tvoření

16. 5.

Přednáška paleontologa Štěpána Píchy

19. 5.

Přednáška socioložky Jiřiny Šiklové

22. 6.

Prezentace projektu Paměť národa

14. 11.Kněžna Emma Regina – přednáška dr. L. Polanského

Oddělení pro děti a mládež

6. 6.

Knihovna na Dni dětí v DDM Neratovice

Kulturní a vzdělávací akce v roce 2016

9. 6.

Pohádkový čtvrtek

16. 6.

Čtenářský klub pro školáky

21 1.

Pohádkový čtvrtek

23. 6.

Pasování na čtenáře

27. 1.

Čtenářský klub pro školáky

12. 7.

Knihovnický příměstský tábor

10. 2.

Klub deskových her

8. 9.

Čtenářský klub pro školáky

17. 2.

Čtenářský klub pro školáky

15. 9.

Pohádkový čtvrtek

25. 2.

Pohádkový čtvrtek

22. 9.

Čtenářský klub pro školáky

16. 3.

Čtenářský klub pro školáky

20. 10. Pohádkový čtvrtek

24. 3.

Pohádkový čtvrtek

20. 10. Čtenářský klub pro školáky

1. 4.

Noc s Andersenem

24. 11. Čtenářský klub pro školáky

7. 4.

Čtenářský klub pro školáky

1. 12.

Pohádkový čtvrtek

14. 4.

Pohádkový čtvrtek

5. 12.

Mikuláš v knihovně

5. 5.

Čtenářský klub pro školáky

8. 12.

Deskohraní s firmou Piatnik

12. 5.

Pohádkový čtvrtek

8. 12.

Čtenářský klub pro školáky

2. 6.

Čtenářský klub pro školáky

15. 12. Čtenářský klub pro školáky

Akce pro školy (výběr)

3. 10. Lekce informační výchovy – ZŠ Neratovice, 3. třída

19. 1.

Detektivní literatura pro děti

11. 10.Čeští spisovatelé pro děti a mládež
– ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, 4. třída

3. 3.

Poprvé v knihovně – MŠ U Rybiček, Neratovice

12. 10.Světoví Češi – workshop – ZŠ Neratovice, 4. třída

8. 3.

Velikonoce – ZŠ Neratovice, 5. třída

14. 10.Poezie pro děti – ZŠ Neratovice, 2. třída

16. 3.

Poprvé v knihovně – MŠ U Rybiček, Neratovice

20. 10.Světoví Češi – workshop – ZŠ Neratovice, 4. třída

17. 3.

Informativní beseda – MŠ a ZŠ Nedomice

23. 3.

Poprvé v knihovně – MŠ Kropáčova Vrutice

21. 10.Lekce informační výchovy - ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova,
3. třída

1. 4.

Poprvé v knihovně – Komunitní škola Stará Boleslav

5. 4.

Spisovatel H. Ch. Andersen – beseda ZŠ Neratovice,
1. třída

21. 10.Čeští spisovatelé pro děti a mládež
- ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, 3. třída
25. 10.Poprvé v knihovně – ZŠ Neratovice, 1. třída
2. 11. Čeští spisovatelé pro děti a mládež – ZŠ Neratovice, 3. třída

6. 4.

Spisovatel V. Čtvrtek – beseda – ZŠ Neratovice, 1. třída

6. 6.

Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

5. 9.

Lekce informační výchovy – SOŠ Neratovice

10. 11.Poprvé v knihovně – ZŠ Libiš, 1. třída

16. 9.

Dobrodružná literatura pro děti – ZŠ Neratovice, 3. třída

11. 11.Poezie pro děti – ZŠ Neratovice, 2. třída

19. 9.

Poprvé v knihovně – MŠ a ZŠ Kojetice, 1. a 2. třída

25. 11.Lekce informační výchovy – ZŠ Neratovice, 4. třída

21. 9.

Poprvé v knihovně – ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova,

8. 12. Vánoční zvyky – beseda – ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova,
3. třída

2. třída
27. 9.

Čtenářský deník pro 4. třídu – ZŠ Tupolevova Praha

3. 11. Světoví Češi – workshop – ZŠ Neratovice, 5. třída
9. 11. Lekce informační výchovy – ZŠ Libiš, 2. třída

12. 12.Vánoční zvyky – beseda – ZŠ a PŠ Neratovice
16. 12.Vánoční zvyky – beseda – ZŠ Kostelec nad Labem, 3. třída

Nejzajímavější akce 2016
Noc s Andersenem
Stejně jako loni jsme se zapojili do celostátní akce na podporu dětského čtenářství. Noc s Andersenem proběhla z pátku
1. dubna na sobotu 2. dubna a zúčastnilo se jí 15 dětí. S organizací knihovnicím vypomohly i dvě dobrovolnice – paní Marcela
Brodilová a slečna Zuzana Houšková. Čestným hostem podvečerního programu byl spisovatel David Laňka, který děti pobavil
svými knihami o Billu Madlafouskovi.

Pohádkový čtvrtek – Mikulášská nadílka
Pro děti předškolního věku jsme připravili Pohádkový čtvrtek, zábavné odpoledne se čtením a výtvarnou dílnou.
Za pohádkou, básničkami a říkankami mohly děti v roce 2016 přijít celkem desetkrát.

Úspěšné české spisovatelky v neratovické knihovně
Veronika Válková – Markéta Baňková – Klára Smolíková

Aktivity na podporu dětského čtenářství
Den dětí – Pasování na čtenáře

Knihařská dílna – Vánoční tvoření

Post Bellum – Paměť národa
Dokumentujeme příběhy, aby se na ně nezapomnělo,
zapojujeme žáky neratovických škol.

Knihovnička na nádraží
– Výstava Svatopluk Čech

Hoříme pro práci,
aneb Zapálený knihovník je základ
Městská knihovna spravuje tři oddělení:


oddělení pro dospělé



oddělení pro děti



studovna

Pracovní doba zaměstnanců knihovny je různá, určuje se podle potřeb konkrétního oddělení. V době, kdy knihovna není
otevřena veřejnosti, probíhají v knihovně akce určené žákům a studentům nejen z Neratovic, ale i z okolních obcí.
V knihovně pracuje 7 zaměstnanců s celkem 6 úvazky, z toho 5 s vysokoškolským vzděláním neknihovnického směru,
1 se středoškolským knihovnickým vzděláním a 1 se středoškolským neknihovnickým vzděláním (absolvent rekvalifikačního
knihovnického kurzu). Knihovna nabízí odbornou praxi studentům středních škol, v roce 2016 jí využil jeden student.

Vzdělávání knihovníků
Soustavné vzdělávání knihovníků považujeme za základ. V květnu 2016 knihovníci podnikli exkurzi do Městské knihovny
v Jablonci nad Nisou, která jako jedna z prvních českých knihoven začala používat knihovní systém KOHA. Individuálně
pracovníci knihovny absolvovali několik školení, týkající se zejména informačního vzdělávání v knihovnách, akvizice, nových
technologií, propagace a komunikace, trénování paměti.

Nejsme v tom sami,
aneb Spolupráce je podmínkou úspěchu
Knihovna je členem sdružení Svazu informačních pracovníků a knihovníků České republiky (SKIP). Členství v této
profesní organizaci přináší kromě odborných aktivit také jednu značnou výhodu pro čtenáře – členové SKIPu mohou bezplatně
sdílet ve svých on-line katalozích kopie obálek a anotací knih i dalších dokumentů z webových stránek spolupracujících firem.
Vedoucí knihovny Mgr. Helena Pinkerová byla na valné hromadě Středočeského SKIPu zvolena do jeho Regionálního
výboru.
Spolupracujeme se všemi typy škol v Neratovicích a se školami v regionu, i dalšími volnočasovými institucemi ve městě.

