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Zpráva o činnosti obecní knihovny v Dýšině za rok 2020
Základní informace o provozu
Naše knihovna je standardně pro občany otevřena jednou týdně dvě hodiny. I v roce 2020 se jednalo
o čtvrtek, od 16 do 18 hod. Registrovaným čtenářům nabízíme knihy, tiskoviny, možnost využít
počítač s přístupem na internet a připojení Wi-Fi. Dále je v knihovně možnost tisknout a kopírovat,
ale tyto služby zde zatím reálně nikdo příliš nevyužívá. Knihovna byla letos, v obdobích kdy to situace
dovolovala, občany i nadále navštěvována, o její služby je stabilně zájem. Stále se objevují noví
zájemci o registraci. Převážně jsou to čtenáři z řad dospělých, hlavně pak občanů staršího věku, ale
postupně se nám daří přilákat i čtenáře z řad dětí a mládeže.

Knižní fond
Podle údajů z knihovního systému Clavius, který naše knihovna používá, se v našem knižním fondu
nachází aktuálně 5399 knih. Toto číslo se už více blíží realitě, než loňská orientační hodnota, neboť
práce, které měli přispět ke zpřesnění údajů, se začínají viditelně projevovat, některé jsou dokonce již
téměř hotové. Krátce, o průběhu jednotlivých prací viz. Renovační práce.

Renovační práce
Úklid knihovny
V tomto roce byl dokončen úklid dětského oddělení, vedlejší místnosti oddělení pro dospělé i skladu.
Úklid hlavního oddělení, vzhledem k tomu, že spočívá hlavně v drobných detailech, rozvržení nábytku
apod., proběhne jako závěrečná část renovačních prací a nepředpokládá se, že by zabral více než 2-3
dni. Tuto část prací tedy můžeme považovat za hotovou.

Vyřazování knih z knižního fondu
Oproti původním představám je vyřazování knih z knižního fondu pravděpodobně nejnáročnější ze
všech prací, hlavně kvůli časové dotaci. Tato práce nám zabrala převážnou většinu tohoto roku a stále
ještě nejsme u konce. Je třeba ale říci, že jsme výrazně pokročili. Jako první přišli na řadu knihy ze
skladu a z vedlejší místnosti oddělení pro dospělé, která se kvůli předělávkám nastěhovala také do
prostor skladu. V této fázi vyřazování se zdálo, že náš sklad je nekonečný a bezedný, naštěstí se ale
konec našel. Jako další přišlo na řadu dětské oddělení, které bylo dokončeno před několika dny. Jako
poslední je před námi vyřazování v hlavní místnosti oddělení pro dospělé. Proto věřím, že i tato část
prací se blíží do svého cíle.
Zatím bylo vyřazeno 2081 knih evidovaných v systému Clavius a cca 1500 knih v počítači
nezapsaných. Dohromady jsme tedy zatím vyřadili přes 3500 knih. V souvislosti s vyřazováním vznikla
na chodbě před knihovnou sekce knih k rozebrání (viz. Knihovna v knihovně – sekce vyřazených knih).

3

Revize knižního fondu
Revize zatím stále probíhá jen v lehčí formě (např. oprava chybných údajů v systému Clavius,
doplnění chybějících údajů, úklid nezařazených knih apod.). Po skončení vyřazování je v plánu velká
inventura knižního fondu, aby se ukončili rozpory údajů v systému a skutečnosti.

Věřím, že po úspěšném zvládnutí těchto kroků bude vše v knihovně fungovat mnohem lépe, a že
bude pro čtenáře mnohem přehlednější a komfortnější. Jsem přesvědčen, že dokončení prací a jejich
výsledky jsou již v dohlednu.

Knihovna v knihovně – sekce vyřazených knih
V souvislosti s vyřazováním knih z knižního fondu, které je opravdu velkých rozměrů, vznikla na
chodbě před knihovnou skoro „druhá knihovna“ – sekce vyřazených knih. Ty je možné si zadarmo
rozebrat, nebo přispět libovolnou částkou na nákup knih nových. Ikdyž jsme zprvu mysleli, že o to
nebude příliš velký zájem a že stejně většinu vyřazených knih vyhodíme, opak byl pravdou. Zájem byl
tak velký, že se dokonce uspořádala o letních prázdninách víkendová akce (viz. Akce) kdy bylo možno
tuto sekci navštívit po delší dobu. Podle mého názoru, kdyby měla kniha před vyhozením najít i jen
jednoho dalšího čtenáře, má to smysl. Proto předpokládáme, že i po zániku této sekce vytvoříme
v knihovně obdobnou možnost při každém dalším vyřazování, i když bude jen menšího rozsahu.

Čtenáři
Situace se čtenáři je podobná té s knižním fondem. Údaje ze systému Clavius můžeme brát opět
pouze jako orientační. Podle nich má naše knihovna 445 čtenářů. Převážně se jedná o seniory a
dospělé, dále pak děti mladšího věku a nejmenší skupinu tvoří bohužel mladiství. Situace s mladými
čtenáři se ale podle mého názoru stále zlepšuje a děláme vše pro to, abychom tuto cílovou skupinu
do knihovny přivedli a udrželi ji zde.
Od čtenářů byly vybrány nové přihlášky, hlavně kvůli novému knihovnímu řádu a nařízením GDPR.
S plánovanou inventurou knižního fondu budou tyto údaje zaneseny do systému a proběhne i jakási
„inventura“ čtenářů.

Propagace
Hlavním způsobem jak zvýšit návštěvnost je jednoznačně propagace. O tu se snažíme jak mezi
dospělými (např. články v obecním zpravodaji) tak hlavně mezi dětmi ve škole. V základní škole jsme
také nabídli spolupráci např. možnost exkurzí do knihovny, možnost podílet se na výběru části
kupovaných knih apod. To již v současné době probíhá a je reálný předpoklad, že tomu tak bude i
nadále. Některé metody propagace pro tento rok bohužel nepříznivě ovlivnila epidemiologická
situace i tak se snažíme zůstat s veřejností v kontaktu. Dále chystáme lepší mediální propagaci (viz.
Plány na rok 2021).
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Pandemie Covid-19
Vzhledem k tomu, že tato skutečnost zasáhla v letošním roce snad každý aspekt životů nás všech,
nevyhnula se ani knihovně. Situace, která se na začátku roku zdála jako nový, pro nás téměř
nepodstatný, problém asijských zemí, postupně přes epidemii přerostla až v pandemii. Zrušila nám
tedy možnost pořádání téměř jakýchkoliv hromadných akcí (viz. Akce), přinesla nová epidemiologická
opatření a další změny do provozu knihovny, a v některých obdobích knihovnu na dobro uzavřela.
Snažili jsme se ale i z této nepříznivé situace vytěžit maximum. Proto jsme se v čase, který vznikl
právě uzavřením knihovny, věnovali ve zvýšené míře renovačním pracím (viz. Renovační práce).
Musím s radostí konstatovat, že v obdobích, kdy byla knihovna otevřena, ale platila epidemiologická
opatření, všichni návštěvníci tato opatření přijali a dodržovali. V současné době je knihovna uzavřena,
ale předpokládá se otevření formou „výdejního okénka“, pokud se dostaneme na stupeň 4 systému
PES.

Akce
Vzhledem k tomu že situace nám příliš nepřála (viz. Pandemie Covid-19) letos se v podstatě žádné
akce neuskutečnily. Jedinou akcí byl prázdninový víkend, během kterého byla vždy po celé dopoledne
zpřístupněna sekce knih k rozebrání (viz. Knihovna v knihovně – sekce vyřazených knih). Plánovanou
akci Den poezie přesouváme na příští rok, který již bude, doufejme, epidemiologicky stabilnější.
Pokud tomu tak bude, rádi bychom zvládli akcí více, např. Slavnostní otevření zrenovované
knihovny.

Plány na rok 2021
Naší prioritou pro rok 2021 je kompletní dokončení všech renovačních prací a upřesnění údajů
v systému Clavius, aby byl zajištěn co nejhladší a pokud možno bezproblémový chod knihovny. Dále
pak máme v plánu pořádat akce, které se letos konat nemohli a některé další (viz. Akce). Vyřazování
knih ukázalo jak je náš fond zastaralý a opotřebovaný. Proto je teď, po tom co značně prořídl, třeba
ho doplnit. K tomu by nám mělo pomoci i zvýšení rozpočtu knihovny pro rok 2021. V neposlední řadě
bychom rádi zlepšili propagaci a mediální stránku knihovny. Plánujeme proto vstup na některé
sociální sítě a pravděpodobně také změnu webových stránek.
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Závěr
Letošní rok nám přinesl mnohá úskalí i překážky, přesto jsme se s nimi, podle mého názoru, dobře
vypořádali a zachovali pro naše čtenáře co možná nejvyšší kvalitu služeb. Provoz knihovny hodnotím
za letošní rok, i vzhledem k podmínkám, které jsme měli, velice kladně. Renovační práce, které nám
dělali největší starosti v loňském roce, se blíží ke konci a epidemiologická situace, která byla naším
hlavním omezením tento rok, se snad už zlepšuje na delší dobu. Proto věřím, že pro naši knihovnu
bude následující rok lepší než ten stávající.

Dne 22. 11. 2020
Zprávu vypracoval: Jakub Rous, knihovník
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Příloha 2 – články z obecního zpravodaje
Co přinese nový rok knihovně?
Vážení čtenáři
Věřím, že jste v klidu a pohodě prožili vánoční svátky a nový rok přivítali, jak se patří. Jistě do Vašich
domovů zavítal Ježíšek a přinesl mnoho dárků, třeba i nějaké nové knížky. Ptáte se, co se dělo o
Vánocích v knihovně? I k nám zavítal Ježíšek a přinesl dospělým i dětem mnoho knížek a do dětského
oddělení dokonce nové sedací vaky. Jakmile knihy zapíšeme do systému, budete si jimi moci dle
libosti listovat. Zároveň jsme přes Vánoce samozřejmě pokračovali v několika již déle probíhajících
činnostech a to úklidu knihovny, revizi knižního fondu, revizi systému a vyřazování knih. Abychom
mohli tyto činnosti zdárně dokončit, nadělí Vám i knihovna malý dárek, ale bohužel i povinnost. Oním
dárkem je vyhlášení čtenářské amnestie na měsíce leden a únor 2020. V této době můžete vrátit
všechny knihy, aniž byste se museli bát poplatků či pokut. Nepříjemnou povinností je, že všichni
čtenáři budou u nás muset mít vyplněnou a podepsanou přihlášku. Proto i stávající čtenáři musí
znovu provést přihlášení. Pokud tak neučiní do konce února 2020, bude jejich členství pozastaveno
do doby, než přihlášku vyplní a budeme tedy žádat okamžité vrácení všech titulů. Teď když jsem Vás
lehce vystrašil, zakončím své povídání na veselejší notu. Na jaře plánuje knihovna velkou akci pro děti
Den poezie, o které vás budeme včas informovat.
Do nového roku Vám přeji mnoho štěstí, zdraví, úspěchů a samozřejmě kvalitní literatury a radosti ze
čtení.
Jakub Rous
knihovník

Literární soutěž v knihovně
V měsíci listopadu proběhla v knihovně literární soutěž. Celkem se nám účastnilo dvacet pět
soutěžících. Sedmnáct nejmladších psalo dopis pohádkové postavě. Pět starších udělalo interview se
slavnou osobnosti našich dějin a tři nejstarší uvažovali nad citátem „Svoboda jednoho končí tam, kde
začíná svoboda druhého.“ Všechny soutěžící jsme ocenili, buď za "bedny", nebo za účast. Celkové
výsledky jsou k nahlédnutí v knihovně.
Jakub Rous
Knihovník
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Co nového v knihovně?
Po klidných prázdninách, kdy knihovna fungovala v podstatě v běžném provozu, přichází opět období
těžší, doba tzv. „druhé vlny koronaviru“. Ta nám do knihovny nejprve vrátila roušky a další omezení, a
nakonec knihovnu úplně zavřela. „Jak to, že se tam tedy tak často svítí, když chodíme kolem?“ říká si
teď možná řada z Vás. Je to tak, v knihovně se stále něco děje, i když je zavřená! Snažíme se teď
prostor, který nám touto situací vznikl, využít k již dlouho trvajícím pracím v knihovně, aby tyto v
budoucnu co nejméně narušovaly její chod, až bude znovu otevřena. Hlavní současnou činností je
vyřazování starých a opotřebovaných knih. Ačkoliv se to zdá jako nekonečná, skoro až sisyfovská,
práce, její výsledky už jsou pomalu vidět. Po tom, co vyřazování proběhlo ve skladu a ve vedlejší
místnosti oddělení pro dospělé, přišlo na řadu i oddělení dětské, které už je také téměř hotové, a
regály které byly dříve k prasknutí plné knih, jsou teď o desítky titulů lehčí, jak je vidět na fotkách.
V souvislosti s vyřazováním vznikla na chodbě domu služeb jakási „druhá knihovna.“ Ta je, jak také
můžete vidět na fotce, tvořena vyřazenými tituly a knihy z ní si můžete zadarmo odnést, nebo za ně
přispět libovolnou částku na nákup nových knih. Mile mě překvapilo, jak se knihy rozebíraly, a věřím,
že po znovuotevření opět budou. I kdyby kniha našla před svým vyhozením jen jednoho dalšího
čtenáře, věřím, že to má smysl. No, a když knihy vyřadíme, musíme se starat také o přísun nových.
Proto i v této době nakupujeme nové knihy, které na Vás budou po otevření čekat, abyste se do nich
mohli začíst. Navíc, ve chvíli kdy čtete tyto řádky, je už pravděpodobně schválen rozpočet na rok
2021, ve kterém byla navýšena částka pro knihovnu právě pro nákup nových knih, a tak knižní fond
doplníme mnohem snáze a rychleji. Krom toho věřím, že příští rok již bude epidemiologicky
stabilnější a klidnější a bude možnost uspořádat akce, které nám letos nevyšly a přinést Vám i další
novinky na kterých pracujeme. Zkrátka děláme vše proto, aby knihovna fungovala efektivněji a
poskytovala vám co nejlepší služby, a já věřím, že se již brzo do jejích prostor vrátíte. Až se tak stane,
v knihovně se na Vás budeme těšit.
Jakub Rous
knihovník
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Příloha 3 – fotky změn v knihovně
Regály dětského oddělení po vyřazování

Sekce s vyřazenými knihami na chodbě před knihovnou
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