ZPRÁVA O ČINNOSTI
za rok 2019

OBECNÍ KNIHOVNA V DÝŠINĚ
Přátelství 281

Obsah
Zpráva o činnosti obecní knihovny v Dýšině za rok 2019 ........................................................................ 3
Základní informace o provozu ............................................................................................................. 3
Knižní fond ........................................................................................................................................... 3
Úklid knihovny ................................................................................................................................. 3
Vyřazování knih z knižního fondu .................................................................................................... 3
Revize knižního fondu ..................................................................................................................... 3
Čtenáři ................................................................................................................................................. 4
Propagace ............................................................................................................................................ 4
Nový knihovní řád................................................................................................................................ 4
Akce ..................................................................................................................................................... 4
Závěr .................................................................................................................................................... 4
Příloha 1 – zadání literární soutěže ......................................................................................................... 5
Příloha 2 – články z obecního zpravodaje ............................................................................................... 6
Co se dělo v knihovně o prázdninách? ................................................................................................ 6
Informace o literární soutěži ............................................................................................................... 7
Příloha 3 – fotky změn v knihovně .......................................................................................................... 8

2

Zpráva o činnosti obecní knihovny v Dýšině za rok 2019
Základní informace o provozu
Naše knihovna je pro občany otevřena jednou týdně dvě hodiny. Od září 2019 se jedná konkrétně 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 teoreticky možno tisknout a kopírovat,
ale tyto služby zde reálně nikdo nevyužívá, především asi proto, že doposud nebyly propagovány. To
se pokusím do budoucna změnit. Knihovna je, na současné poměry, občany hojně navštěvovaná.
Stále se objevují noví zájemci o registraci. Převážně jsou 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 7117 knih. Bohužel v aktuálním stavu knihovny je třeba brát toto číslo spíše jako
orientační údaj. Abychom údaje zpřesnili, zahájili jsme několik kroků a to konkrétně: kompletní úklid
knihovny, revizi knižního fondu, vyřazování zastaralých a dlouhodobě nevyužívaných knih z knižního
fondu.

Úklid knihovny
Uklizení veškerých prostor knihovny a získání přehledu o knihách, které se zde nacházejí, i o ostatním
majetku je zásadním a prvotním krokem k tomu, abychom v knihovně utvořili větší systematičnost,
přehlednost a i kvalitnější prostředí pro čtenáře. Aktuálně byly vyklizeny prostory skladu a vedlejší
místnost oddělení pro dospělé. V souvislosti s tím byly obě místnosti vymalovány, v místnosti
oddělení pro dospělé bylo položeno nové lino. Ve skladu by se pak mělo lino položit ještě do konce
tohoto roku. Z dalších změn pak můžeme zmínit například nové dveře knihovních prostor, či nově
instalovanou poštovní schránku před knihovnou. V dalším roce bude úklid pokračovat.

Vyřazování knih z knižního fondu
Po tom, co jsem prošel knihy, které v knihovně máme, a také po poradě s ostatními knihovníky jsem
došel k závěru, že náš fond je velmi zastaralý a zbytečně obsahuje tituly, které zde jen „zabírají
místo“. Proto jsme zahájili vyřazování knih, díky kterému bychom se měli zbavit nepotřebných a
nechtěných knih a naopak vytvořit prostor pro knihy nové a atraktivní.

Revize knižního fondu
Revize zatím probíhá jen v lehčí formě (např. oprava chybných údajů v systému Clavius, doplnění
chybějících údajů, úklid nezařazených knih apod.). Jakmile však dokončíme úklid a vyřazování, bude
třeba ještě udělat revizi kompletní, abychom údaje o knihách a ostatním majetku knihovny měli
přesné a v souladu se skutečností.

Věřím, že po úspěšném zvládnutí těchto kroků bude vše v knihovně fungovat mnohem lépe, a že
bude pro čtenáře mnohem přehlednější a komfortnější.
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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 394 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 začíná zlepšovat a budeme dělat vše pro to, abychom tuto cílovou
skupinu do knihovny přivedli a udrželi jí zde.
I u čtenářů bude třeba udělat jistou revizi. Stávající čtenáři budou muset kvůli souhlasům GDPR
vyplnit přihlášky stejně jako noví čtenáři. Tím získáme o čtenářích reálné údaje do systému.

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.

Nový knihovní řád
V letošním roce jsme také připravili nový knihovní řád, který v současné době čeká na schválení
zastupitelstvem. Hlavním přínosem by mělo být vyřešení problémů týkajících se zákona GDPR. Mezi
další přínosy nového řádu pak můžeme zařadit upřesnění některých postupů a předpisů, které zlepší
fungování knihovny.

Akce
Vzhledem k časové náročnosti prací zmíněných v kapitole knižní fond zatím nebyl příliš čas na
pořádání jednorázových akcí, či zavádění významných novinek. I přesto jsme se zúčastnili akce Večer
s knihou, kde jsme se starali o jedno ze stanovišť. V současnosti se blíží uzávěrka literární soutěže,
kterou naše knihovna pořádá. Na příští rok již chystáme větší počet akcí, například plánujeme velkou
akci pro děti Den poezie.

Závěr
Provoz naší knihovny bych hodnotil velmi kladně. Myslím, že všechny změny, které se aktuálně
provádí, povedou k zásadnímu zlepšení fungování knihovny a ke zpříjemnění atmosféry v ní. Rád bych
do knihovny přilákal více čtenářů hlavně z řad mládeže a doufám, že i to se bude dařit čím dál tím
lépe. I když jsme značné množství práce již odvedli, poměrně velká část je ještě před námi, ale věřím,
že pokud budeme trpěliví a vše se zdárně dokončí, vrátí se nám investované prostředky
mnohonásobně v podobě nových a spokojených čtenářů.
Dne 22. 11. 2019
Zprávu vypracoval: Jakub Rous, knihovník
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Příloha 1 – zadání literární soutěže
Obecní knihovna Dýšina vyhlašuje

Literární soutěž pro děti a mládež
Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích:
•
•
•

1. kategorie – 1. - 4. třída ZŠ
2. kategorie – 5. - 8. třída ZŠ a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií
3. kategorie – 9. třída ZŠ, 1. - 4. ročník SŠ a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií

1. kategorie
Téma: Dopis pohádkové postavě
Útvar: Dopis
Max. délka: 1 normostrana A4
Chtěli jste se někdy na něco zeptat své oblíbené pohádkové postavy? Nebo jí říct, že byste něco udělali
jinak než ona? Teď máte možnost! V úvodu nám svou postavu krátce představte, abychom věděli,
komu píšete. A pak se vrhněte na samotný dopis. Nezapomeňte na slušné vychování, i v dopise
pozdravíme a rozloučíme se. Ti s největší fantazií můžou za dopis vymyslet i adresu, kde jejich
pohádková postava bydlí.

2. kategorie
Téma: Interview se slavnou osobností našich dějin
Útvar: Rozhovor
Max. délka: 1 normostrana A4
Přemýšleli jste někdy, jak se cítil Jan Hus před koncilem v Kostnici, co se honilo hlavou T. G.
Masarykovi, když usiloval o samostatné Československo, nebo jak by zhodnotil svůj výkon při
hledání nového domova praotec Čech. Teď máte možnost se jich zeptat. A dokonce i vymyslet jejich
odpovědi! Jako to dělají v každém časopise, nejdříve krátce představte toho, s kým rozhovor děláte a
pak se vrhněte rovnou na otázky a odpovědi. Interview můžete pojmout vážně, nebo třeba s humorem
a nadsázkou a stát se redaktorem bulvárního plátku. Fantazii se meze nekladou.

3. kategorie
Téma: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého
Útvar: Úvaha
Max. délka: 1 normostrana A4
„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“ řekl britský filosof John Stuart Mill. Co
tím asi chtěl říct? A jak to tedy s tou svobodou je? Můžeme si dělat, co chceme? A pokud ne, jsme tedy
svobodní? Zkuste se nad tímto záludným citátem zamyslet a nějak ho rozuzlit.
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Příloha 2 – články z obecního zpravodaje
Co se dělo v knihovně o prázdninách?
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
mnozí z Vás si jistě všimli, že i přes prázdniny byla knihovna povětšinou otevřená, abyste
měli u vody na krásném letním slunci co číst. I za provozu jsme ale stihli odstartovat v knihovně
mnoho změn a novinek, tak se na ně pojďme podívat.
Asi nejzásadnější novinkou, kterou jste pocítili ihned, jsou nové knížky. Za zmínku stojí
například několik románů od Patrika Hartla, Hany Marie Körnerové či Vlastimila Vondrušky,
stálice naší knihovny. Fond jsme doplnili o významné klasiky a jejich díla, vhodná nejen pro
mládež k maturitě. Zde můžeme nabídnout např. Williama Shakespeara, Karla Čapka, či Karla
Havlíčka Borovského. Nezapomněli jsme ani na děti, kterým jsme koupili například série
Hunger Games, Magisterium, Labyrint či Deník malého poseroutky a také mnoho knih z oblasti
Young Adult literatury. Samozřejmě to nejsou poslední knihy, které letos kupujeme a již brzy
se můžete těšit na nové.
Možná jste si také všimli, že už delší dobu je knihovna v takřka „válečném stavu“.
Důvodem je jedna z místností knihovny, ve které se vyměnila podlaha a byla nově natřená, a
veřejnosti nepřístupný sklad, kde proběhly nedávno podobné změny. Knihy se nám tu teď
doslova vrší na hromady, ale nebojte, je to záměr. Snažíme se totiž knihovnu udělat prostornější,
organizovanější a hlavně přehlednější pro Vás, naše čtenáře. Proto jsme zahájili velké
vyřazování zastaralých titulů a kompletní revizi knižního fondu. Nedokáži přesně říct, jak
dlouho budou tyto akce trvat a jaké komplikace přinesou, proto Vás prosím, buďte trpěliví a
stejně jako já věřte, že výsledek bude stát za to.
V neposlední řadě je také dobré zmínit se o novém knižním řádu, který chystáme. Jistě
jste už někde v poslední době zaslechli strašidelnou zkratku GDPR (General Data Protection
Regulation). Vzhledem k tomuto nařízení, je třeba mírně upravit přístup, jakým se budete vy
čtenáři registrovat do knihovny, jakým způsobem bude půjčování fungovat apod. Proto
společně s obecním úřadem a jeho pověřencem na GDPR chystáme nový knihovní řád, který
tuto problematiku vyřeší a zároveň upraví některé další drobné nejasnosti ohledně provozu
knihovny. O jeho vstoupení v platnost a o krocích, které budete muset podstoupit v rámci
nového systému registrace, Vás samozřejmě budu informovat.
Nerad bych však končil tragickou zprávou a tak na závěr něco mnohem veselejšího. Nový
školní rok už je v plném proudu, děti jsou zpět v lavicích a vzpomínají, jaké to bylo o
prázdninách. Pokud patříte mezi čtenáře školou povinné, asi si teď říkáte, co je na tom veselého.
Rozhodl jsem se, že vám začátek školního roku zpříjemníme a tak naše knihovna připravuje
literární soutěž o zajímavé ceny. Více se dozvíte již brzy.
Jak vidíte v knihovně se pořád něco děje a tak budu velice rád, když nás navštívíte.
Jakub Rous
knihovník
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Informace o literární soutěži
Vážení čtenáři,
obecní knihovna v Dýšině vyhlašuje literární soutěž pro děti a mládež! Veškeré informace
naleznete na stránkách knihovny (www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/obecni-knihovna/) nebo
přímo v knihovně. Těšíme se na vaši účast.
Jakub Rous
knihovník
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Příloha 3 – fotky změn v knihovně
Nové dveře knihovních prostor

Nově nakoupené knihy
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