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Služby uživatelům knihovny
Základní údaje o organizaci

Poskytované služby
Knihovna na Vinohradech na základě vymezení Zřizovací listinou příspěvkové organizace
poskytuje veřejné knihovnické a informační služby pro dospělé, děti a mládež:

Název organizace:

Knihovna na Vinohradech samostatná
příspěvková organizace s právní subjektivitou

Zřizovatel:

Městská část Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2

Adresa:

Vinohradská 1431/69, 120 00 Praha 2

IČ:

70882061

Telefon:

222 513 900

Www stránky:

www.knv.cz

E-mail:

knihovna@knv.cz

- zpřístupňování knihovních dokumentů – knih, periodik, map a brožur,
- poskytování aktuálních čísel periodik a denního tisku,
- služby studovny – možnost využít počítače s MS Office a reprografické služby,
- zprostředkování informací z vnějších zdrojů, umožnění přístupu na internet, připojení Wi-Fi,
- kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost, pořádání besed pro školy, školky a dětské kolektivy,
- pořádání informačních lekcí o knihovně, knihách a o vyhledávání informací pro školy,
- doprovodný motivační program k výchově ke čtenářství,
- pomoc s tvorbou čtenářského plánu, odborné konzultace pro rodiče a učitele,
- pořádání přednášek pro veřejnost, pořádání tréninků paměti pro seniory,
- poskytování ústních a písemných bibliografických a faktografických informací a rešerší,
- on-line katalog knihovny a čtenářské konto,
- rezervace knih.
Celý prostor knihovny je bezbariérový, čehož využívají uživatelé se sníženou pohyblivostí
a maminky s malými dětmi.
Oddělení pro děti dosáhlo v tomto roce rekordního výsledku, kdy počtem registrovaných
čtenářů převýšilo počet všech registrovaných čtenářů nad 15 let. Dosud nejvyšší byl také
zájem o besedy a lekce i počet vypůjčených knih. To jasně dokazuje, že směr, kterým
se oddělení pro děti ubírá, profilace fondu i postupy, které používá, jsou správné a extrémně
úspěšné a zaslouží si plnou podporu a rozvoj i nadále, neboť účinně přivádějí děti ke čtení.
Také oddělení pro dospělé v tomto roce zaznamenalo nárůst registrovaných čtenářů
a zájemců o pořádané akce, zejména tréninky paměti pro seniory. Oddělení nadále
spolupracuje s klubem Dvojka pro seniory a poskytuje jeho členům výhodné podmínky
pro registraci.
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Služby uživatelům knihovny
Oslavy 130. výročí vzniku knihovny
V roce 2015 oslavila knihovna 130 let od svého vzniku.
V týdnu knihoven započaly oslavy 6. 10. 2015 Kvízobraním, tedy sérií kvízů s literární
tematikou, za jejichž plnění řešitelé získávali razítka a knižní odměny. Celé třetí čtvrtletí
probíhala propagace knihovny a jejího zřizovatele prostřednictvím rozdávaní pohledů Prahy 2
spolu s otiskem speciálně zhotoveného razítka ke 130. výročí založení knihovny.
26. listopadu 2015 uspořádala knihovna Oslavou k výročí 130 let (40 účastníků).
Na ni si knihovnice kromě doprovodných informačních nástěnek o historii knihovny
připravily prezentaci archivních i současných fotografií mapujících její mnohaletou činnost
a zábavné literární pásmo sestavené z úryvků o knihovnictví a čtenářství. Poté absolventi
tréninků paměti předvedli ukázku z dovedností nabytých během kurzu.
Během oslav byli také vyhlášeni a odměněni nejhorlivější čtenáři oddělení pro děti
v kategoriích Nejhorlivější čtenářka podle počtu přečtených knih (Katka Kovaříková),
Nejhorlivější čtenářská rodina (rodiny Veselovských a Černých) a kategorii Nejhorlivější
dospělý čtenář hltající knížky pro mladé duše (paní Jana Pospíšilová).
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Služby uživatelům knihovny
Kulturní program v oddělení pro dospělé
Zdeněk Drda:
Příští rok o rok mladší
17. 2. 2015 a 31. 3. 2015 – 33 účastníků
Přednáška s podtitulem „Jak i po osmdesátce nejenom vypadat na padesát“ inspirovaná
stejnojmennou knihou pojednávala o tom, jak se nebát stárnutí, prázdnoty a smrti.

Ludmila Lukaštíková: V srdci Země zrozené, naše srdce těšící – výstava šperků
19. 3. – 30. 4. 2015, vernisáž 19. 3. 2015 – 28 účastníků
Autorská výstava cínovaných šperků Ludmily Lukaštíkové, tentokrát podle přání knihovny
zaměřená výhradně na šperky vytvářené z minerálů. Před vernisáží proběhlo také krátké
povídání knihovnic o kamenech a zájemci měli možnost prohlédnout si výstavku základních
kamenů litoterapie a encyklopedií minerálů.

Olívie Pospíšilová:
Žena, její vůně a barevnost
26. 3. 2015 a 18. 6. 2015 – 35 účastníků
Olivie Pospíšilová představila svět barev, vůní a harmonizace, která pomáhá udržet
psychickou, fyzickou a emocionální rovnováhu. Mottem bylo „Jako žena si zasloužím samu
sebe hýčkat a rozmazlovat“.

Michal Čagánek:
Tvořím, tedy jsem
16. 4. 2015 – 7 účastníků
Spisovatel, básník a písničkář v jedné osobě četl ukázky ze svých knih, zpíval své autorské
písně a vyprávěl o své umělecké tvorbě.
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Služby uživatelům knihovny
Kulturní program v oddělení pro dospělé
Bedřiška Kotmelová: Koření pro dobrou náladu
19. 5. 2015 – 12 účastníků
Povídání Bedřišky Kotmelové doprovázené prezentací knih o koření, vaření a bylinkách
ukázalo vaření jako prostředek k vylepšení domácí pohody. Návštěvníci akce se dozvěděli,
zda a jak „bylinky mohou ovlivňovat psychiku“.

Bedřiška Kotmelová: Hřejivé koření
8. 10. 2015 – 8 účastníků
Paprika, kurkuma, garam masala… Na přátelském posezení s Bedřiškou Kotmelovou
se probíralo vyžití pálivých přísad v kuchyni a knihy s kulinářskou tematikou.

Roman Uhrin:
77 inspirací pro zdravý život
19. 11. 2015 – 19 účastníků
„Jak se orientovat ve výběru potravin?“ Odborník na zdravou výživu Roman Uhrin
v rámci autogramiády své knihy předával poznatky z různých zdravotních studií, tipy
pro zdraví a informace o léčivých potravinách. Přednášku doplňovala ukázková ochutnávka
připravená knihovnicemi podle jeho receptů.

Ludmila Lukaštíková:
1. 12. – 10. 1. 2015

Přání splněná – výstava šperků

Na žádost čtenářů se do knihovny ještě jednou vrátily cínované šperky z minerálů,
vinutého skla a keramiky z dílny Ludmily Lukaštíkové v její další, celkově již třetí výstavě.
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Služby uživatelům knihovny
Tréninky paměti pro seniory
Tréninky paměti
44 registrovaných účastníků (7 skupin), celkem 84 setkání – 416 návštěvníků
Trénování paměti za dva roky od jeho startu v Knihovně na Vinohradech získalo své
nezastupitelné místo mezi nadstandardními aktivitami oddělení pro dospělé. Velký zájem
ze strany seniorů, který se snaží knihovna uspokojit, zatím nedovoluje rozšířit tuto činnost
na další věkové skupiny. Certifikovaná trenérka prostřednictvím speciálních mnemotechnik –
jako je kategorizace loci, chunkování, používání akrostik a další – naučí i čtenáře vysokého
věku zvládnout např. velký nákup bez pomoci papíru a tužky nebo seznam čítající desítky
položek jdoucích za sebou v daném pořadí. Absolventi kurzů vyjmenují všechny americké
prezidenty, české panovníky, sto číslic „π“, všechny stanice metra, mosty na území Prahy
nebo třeba kalendář na celý rok. Naučené techniky jim tak umožní uložit do paměti libovolný
seznam dle své potřeby nebo zájmu. Obsah jednotlivých lekcí je připraven tak, aby z nich
senioři měli dlouhodobý prospěch. Tím se zároveň zvyšuje jejich sebevědomí a soběstačnost
v osobním životě. Nedílným přínosem vedle rozvoje kognitivních funkcí je rozšíření
společenských kontaktů nebo nalezení přátel. Některé zájemce o kurzy právě až tato
příležitost k sebevzdělávání přivedla do knihovny a ke knihám.
Každý rok v březnu se knihovna prostřednictvím veřejné ukázkové hodiny aktivně
zúčastňuje Národního týdne trénování paměti, který vyhlašuje Česká společnost
pro trénování paměti a mozkový jogging.

Paměťový dýchánek
11. 6. 2015 – 23 účastníků
Setkání absolventů kurzů s novými zájemci o jejich absolvování. Vzájemně si spolu
s lektorkou mohli předat své zkušenosti, co jim tato činnost přináší nebo může přinést.
Kromě úvodní přednášky a závěrečné diskuze bylo připraveno názorné pohoštění sestavené
z potravin podporujících činnost mozku.
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Služby uživatelům knihovny
Akce oddělení pro děti
leden – červen 2015 Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 7. ročník
Celostátní projekt zaštítěný Svazem knihovníků a informačních pracovníků
1. třídy základních škol, pásmo 7 besed od podzimu 2014, 7 tříd (174 dětí)
Oddělení pro děti přijímá školní třídy na pravidelné pořady již od jejich nástupu do školy,
aby děti získaly od raného čtenářství správné čtenářské návyky a zájem o čtení. Školní rok
2014/2015 byl již pátým cyklem, který Knihovna na Vinohradech s prvňáčky Prahy 2
absolvovala. 72 % prvňáčků se během tohoto cyklu zaregistrovalo a začalo si půjčovat knížky.
Na závěr celého projektu knihovnice dětem připravily setkání s Ferdou Mravencem,
který je nejen vyzkoušel z různých věcí, které se děti během prvního školního roku naučily,
ale také jim pověděl spoustu zajímavostí o mravencích, zahrál si s nimi řadu her, přečetl
o některých ze svých nejvýznamnějších hrdinských kousků a na závěr děti odměnil
„knížkami pro prvňáčka“, tedy literární novinkou vytvořenou pro tento účel a sponzorovanou
vyhlašovateli projektu.

2. 6. 2015
Jen další vražedný den na moři aneb těžký život námořníka
5. třída ZŠ Kladská – speciální rozloučení, celkem 21 účastníků
Pro jednu ze tříd, které v průběhu roku absolvovaly programy v knihovně, uspořádaly
knihovnice prémiové rozloučení – besedu o literárním žánru gamebooky (interaktivní knihy,
při nichž se čtenáři stávají hlavními hrdiny a další děj příběhu určuje náhoda a jejich vlastní
volby). Děti se při besedě staly posádkami pěti plachetnic, plavících se příběhem „Jen další
vražedný den na moři aneb těžký život námořníka“, který sepsala Eva Lukaštíková na míru pro
tuto besedu. V průběhu příběhu na námořníky čekaly následky jejich rozhodnutí při přípravě
i v průběhu plavby, nepřízeň počasí, mořské příšery, domorodí kanibalové i námořní bitva
s piráty. Děti si vyzkoušely základní námořnické dovednosti, jako například vázání uzlů nebo
navigaci podle mapy a kompasu. Všichni, kdo plavbu přežili a dorazili do přístavu, na závěr
zjistili, jakou funkci či práci by na lodi mohli zastávat. Program trval 140 minut.
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Služby uživatelům knihovny
Akce oddělení pro děti
červen 2015
Hledání pokladu
Akce v knihovně pro 4. – 5. třídy, 5 tříd, 86 účastníků
Akce v knihovně, při které se žáci naučili pracovat s on-line katalogem. Seznámili se
se systémem řazením knih v půjčovnách i ve skladech, které při besedě navštívili. To vše
bylo orámováno dobrodružným pátráním po truhlici s pokladem, která byla ukradena,
a k níž vedlo jen několik tajemných stop, nápověd a indicií.

červen 2015
Mravenci a včely – kdo s koho!
Akce v knihovně pro 2. třídy, 6 tříd, 135 účastníků
Druháčci, kteří v knihovně završili svůj druhý cyklus besed, si vyzkoušeli život hmyzu.
V několika soutěžích bojovaly o potravu i o život týmy mravenců z mraveniště a včel z úlu
napřed proti sobě navzájem a na závěr ještě proti roji sršňů. Vítězný hmyzí tým z každé
třídy, který prokázal lepší znalosti, spolupráci a šikovnost, si odnesl na prázdniny odměnu.

21. 7. a 25. 8. 2015
Soutěžení pro prázdninovou školičku – Kurzy létání a Hmyzí boj
Soutěžní dopoledne pro prázdninovou a sportovní školičku Nová trojka
Děti ve věku 3–10 let, 29 účastníků
O uspořádání těchto akcí knihovnu požádala jedna z maminek, jejíž děti se účastní
během školního roku besed se třídou. Oddělení pro děti rádo vyhovělo a připravilo dva
programy, které zpestřily program prázdninové školky pro děti.
První z programů mimo jiné naučil mladé talenty sestrojit a pilotovat vlastní letadla
(alespoň ta papírová), druhý z programů proměnil děti ve hmyz (ovšem pouze ten
užitečný) a nechal je svést mezidruhovou bitvu obdobně, jako v červnu druháčky – pouze
jednotlivé soutěže byly obměněny a přizpůsobeny věku, neboť v případě školičky šlo
o skupinu věkově velmi různorodou. Součástí programů byla samozřejmě i propagace
knihovny a základní knihovnická lekce pro účastníky.
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Služby uživatelům knihovny
Akce oddělení pro děti
5. – 16. 10. 2015
Týdny čokolády
Akce v knihovně pro 3. a 5. třídy, 16 tříd, 342 žáků
Potřetí uspořádalo oddělení pro děti svou autorskou akci – Týdny čokolády. Opět
proběhly prodloužené besedy pro nově dorůstající mlsouny 3. a 5. tříd.

říjen – prosinec 2015 Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 8. ročník
Celostátní projekt zaštítěný Svazem knihovníků a informačních pracovníků
1. třídy základních škol, úvodní pásmo besed, pokračování 2016, 9 tříd (211 dětí)
Od října odstartoval nový ročník projektu, který má přivést děti ke čtení a pracovat
s nimi od počátku školní docházky. Do pásma bude zařazeno opět 7 besed. Pásmo bylo
pro tento cyklus přeorganizováno, protože s rozšiřujícím se užíváním genetické metody
čtení na školách se mění i doba, kdy děti nabývají jednotlivé znalosti (dříve plynule čtou
majuskule, avšak později si osvojují minuskule a psací písmena). Projekt bude pokračovat
do června roku 2016 a bude zakončen předáním „knížek pro prvňáčka“.

Celoroční soutěž a motivační program pro děti
Aby oddělení pro děti podpořilo atraktivitu a oblíbenost čtení u dětí, pořádá motivační
program k půjčování a četbě knih ve formě stálé průběžné soutěže. Pomocí soutěžních
otázek ověřují knihovnice čtení s porozuměním a odměňují děti „penězi“. Za ty si děti
„kupují“ odměny. Princip šetření na lepší odměny děti motivuje ke čtení většího počtu
knih. Motivační soutěž o poklad je velmi ceněna zejména rodiči začínajících čtenářů a dětí
s poruchami čtení nebo nezájmem o knihy. Tyto děti se do soutěže zapojují nejčastěji.
V roce 2013 se zapojilo celkem 53 dětí, v roce 2014 168 dětí a v roce 2015 počet opět
vzrostl – na 201 závodníků. Knihovnice dosud opatřily otázkami více než 1 700 knih.
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Služby uživatelům knihovny
Vzdělávací a kulturní programy pro školy
Oddělení pro děti nabízí školám a školkám, případně i dalším dětským kolektivům
několik druhů pořadů.
Besedy:
pořady zábavného rázu na různá témata vycházející z literatury,
propojené s výukou o vybraných spisovatelích, knihách, žánrech, tématech apod. Trvají
přibližně 60 minut a děti si při nich mohou knihy také půjčovat a vracet – především je
podporováno, aby si ihned vypůjčily knihy, které je na základě prezentace a doporučení
na besedě zaujaly. Součástí besed je společné povídání dětí a knihovnice, čtení ukázek,
různé úkoly, soutěže a hry, které děti zapojují do činnosti a baví.
V roce 2015 proběhlo 184 besed, kterých se zúčastnilo 3 595 dětí.
Lekce:
délka i stavba těchto programů je stejná jako u besed, jsou však
zaměřené na práci s informacemi, počítačem, katalogem a seznámení s fungováním
knihovny, typy a řazením knih.
V roce 2015 proběhlo 37 lekcí, kterých se zúčastnilo 703 dětí.
Akce v knihovně: tyto programy jsou oproti besedám/lekcím delší (90-120 minut)
a jsou řazeny zpravidla na počátku nebo v závěru školního roku. Tyto pořady knihovnice
nabízí vybraným třídám jako speciální „bonusy“ k oslavě začátku nové sezóny nebo
k rozloučení se sezónou uplynulou. Jsou stavěny méně výukově, stěžejní je dobrodružství
(např. výprava do skladů knihovny), akce (velký souboj), speciální lákavé téma (čokoláda),
překvapení (kostýmované výstupy), velká závěrečná odměna (knížky pro prvňáčky) apod.
V roce 2015 proběhlo 29 těchto akcí, kterých se zúčastnilo 607 dětí.
Celoroční cyklus besed nabízí knihovna již pátým rokem. Cyklus zahrnuje zpravidla
7 až 8 pořadů v rozestupech, které žákům zaručují včasné vrácení vypůjčených knih.
Oddělení třídám nabízí i možnost navštívit knihovnu jednorázově na vybraný program,
nicméně tuto možnost v současnosti využívají pouze kolektivy předškolních dětí. Učitelé
ze škol oceňují stabilní kvalitu programů, jejich přínos pro třídu a i volbu témat nechávají
plně na knihovnici „jako překvapení“. V tomto ohledu již oddělení pro děti těží z výsledků
své předchozí práce, z dobrého dojmu, který v minulosti udělalo, a ze zkušeností
a doporučení mezi učiteli. Cyklus besed absolvovalo v roce 2015 celkem 42 tříd z 5 škol.
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Služby uživatelům knihovny
Akce mimo knihovnu – oddělení pro děti
24. – 25. 4. 2014
Lodě na vodě
Prezentace knihovny na mezinárodní výstavě lodí Lodě na vodě (cca 450 účastníků)
Knihovna připravila regál s knihami, prezentaci své činnosti a doprovodný program
pro děti o lodích, námořnících, pirátech a mořských příšerách plný her a soutěží. Například
kvíz „Kým byste byli za dob pirátů“ si ale kromě dětí často s chutí vyplnili i jejich rodiče.
Mnozí zjistili, že na škuneru by jim rozkazy zadávala právě jejich dítka.
30. 5. 2015
RatolestFest
Prezentace knihovny na festivalu volnočasových aktivit pro děti (cca 400 účastníků)
RatolestFest je akce pro děti a jejich rodiče, kteří hledají pro své „ratolesti“ smysluplné
využití volného času, které bude děti bavit i rozvíjet – návštěvníci RatolestFestu jsou
cílovou skupinou oddělení pro děti z hlediska věku, bydliště i důvodu návštěvy festivalu.
Oddělení prezentovalo svou činnost, svou celoroční soutěž o poklad motivující ke čtení
i mnoho nečtenářů, vystavilo regál s nejzajímavějšími knihami – zejména s úspěšnými
interaktivními knihami – a připravilo řadu her, aktivit a soutěží vycházejících z knih.
Reakce návštěvníků na prezentaci a program knihovny byly velmi kladné.

Akce mimo knihovnu – oddělení pro dospělé
3. 5. 2015
Volkswagen Maraton Praha 2015
Prezentace knihovny na akci Volkswagen Maraton Praha 2015 (cca 10 účastníků)
Knihovna využila tuto příležitost k propagaci své činnosti nabídkou odborné
literatury na téma zdravého životního stylu, sportu a stravování, snažila se zaujmout
konzultacemi o zdravém životním stylu a ukázkami rehabilitačního cvičení proti
bolestem zad a na vyrovnání svalových disbalancí v podání certifikované instruktorky
SM systému a pilates. K pobavení diváků byl připraven vědomostní kvíz s odměnami.
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Statistika
Počet registrovaných uživatelů
Registrovaní čtenáři jsou ti uživatelé, kteří využívají absenčních výpůjčních
služeb knihovny za registrační poplatek.
Počet pravidelných uživatelů udává počet uživatelů, kteří jsou zaregistrováni
na některé pravidelné aktivity knihovny – účastníci lekcí tréninku paměti a děti,
které se třídou navštěvují každoměsíční besedy a lekce v oddělení pro děti. Přitom
platí, že pravidelní uživatelé mohou být i registrovaní čtenáři.
Celkový počet uživatelů udává, kolik osob pravidelně navštěvuje knihovnu
za účelem výpůjček, besed a lekcí, anebo obojího (osoby, které jsou zároveň čtenáři
a pravidelní uživatelé, se neduplikují).
Počet nově registrovaných udává, kolik čtenářů se zaregistrovalo do knihovny
poprvé – tj. kolik osob se knihovně podařilo nově oslovit.

Nově registrovaných
dospělí

800

děti

600

Z hlediska údajů o registrovaných uživatelích v roce 2015
vzrostly všechny statisticky sledované počty.
nově registrovaných
dospělí
děti
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registrovaných čtenářů
dospělí
děti

2012
1 344
471

2013
1 249
775

2014
1 135
940

2015
1 204
1 226

celkem

1 815

2 024

2 075

2 430

pravidelných uživatelů
dospělí
děti

2012
0
neevid.

2013
0
713

2014
30
910

2015
44
1 014

celkem

neevid.

713
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1 058

celkem uživatelů
dospělí
děti

2012
1 344
471

2013
1 249
1 068

2014
1 165
1 208

2015
1 204
1 449

celkem

1 815

2 317

2 373

2 653
13

Statistika
Návštěvnost knihovny
Počet návštěvníků půjčoven, besed, lekcí a akcí udává součet uživatelů, kteří
přišli do knihovny v půjčovních hodinách nebo se zúčastnili některé z nabízených
nadstandardních aktivit knihovny. Přitom platí, že v oddělení pro děti si děti mohly
při besedách a lekcích zároveň půjčovat dokumenty. Mezi návštěvníky akcí jsou
počítáni posluchači přednášek, účastníci kulturního programu, prodloužených
besed a lekcí, a také návštěvníci stánku při prezentaci mimo prostory knihovny.
Celkový počet návštěvníků udává počet osob, které navštívily knihovnu nebo
akci mimo prostory knihovny (aniž by se duplikovaly počty dětí, které si v průběhu
besedy nebo lekce zároveň půjčovaly dokumenty).

Návštěvnost knihovny celkem
dospělí v půjčovnách
děti v půjčovnách
děti na besedách

dospělí na akcích
děti na akcích

dospělí na lekcích
děti na lekcích

35 000
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návštěvníků půjčoven
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děti
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2014
16 058
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2015
15 851
11 845

15 000

celkem

19 516

20 592

25 539

27 696

návštěvníků besed
děti

2012
1 664

2013
2 133

2014
3 290

2015
3 595

návštěvníků lekcí
dospělí
děti

2012
4
190

2013
8
506

2014
296
786

2015
428
703

194

514

1 082

1 131
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2 500

0
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2015

Z hlediska údajů o návštěvnosti v roce 2015 vzrostl zejména počet návštěvníků půjčovny
pro děti, návštěvníků tréninků paměti a počty návštěvníků akcí, z toho u akcí pro děti
jde o velmi výrazný nárůst (téměř na trojnásobek). Celková návštěvnost knihovny roste.

celkem

návštěvníků celkem
dospělí
děti

2012
16 448
5 863

2013
15 769
7 437

2014
16 469
10 393

2015
16 488
13 376

návštěvníků akcí
dospělí
děti

2012
283
1 011

2013
120
921

2014
115
591

2015
209
1 658

celkem

22 311

23 206

26 862

29 864

celkem

1 294

1 041

706

1 867
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Statistika
Stav fondu a výpůjčky

Vypůjčené dokumenty
děti

dospělí

70 000

Stav fondu

60 000

děti

Stav fondu udává počet knih, kterými knihovna disponuje.
Přírůstky a úbytky udávají pohyb fondu za rok – v roce 2015
se knihovna zaměřila na obnovení fondu, došlo ke kontrole
a odepsání dlouhodobě nepůjčovaných a opotřebovaných
dokumentů a k většímu doplnění dokumentů žádaných.
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stav fondu
dospělí
děti

2012
48 393
8 426

2013
48 817
9 282

2014
49 976
10 446

2015
49 663
10 914

celkem

56 819

58 099

60 422

60 577

Počet půjčených dokumentů
udává, kolikrát byl dokument
vypůjčen z knihovny (prodloužení
výpůjček není započítáno).
Celkový počet výpůjček roste,
zejména v oddělení pro děti.

vypůjčené dokumenty
dospělí
děti

2012
48 459
6 708

2013
44 359
9 556

2014
40 714
15 292

2015
39 602
21 367

přírůstky
dospělí
děti

2012
1 821
1 226

2013
1 914
1 063

2014
1 772
1 160

2015
2 157
1 422

celkem

55 167

53 915

56 006

60 969

celkem

3 047

2 977

2 932

3 579

Počet dokumentů na čtenáře
je průměrný počet dokumentů,
které si zapůjčil každý čtenář
za rok.

dokumentů na čtenáře
dospělí
děti

2012
36
14

2013
36
12

2014
36
16

2015
33
17

úbytky
dospělí
děti

2012
1 179
399

2013
1 448
249

2014
429
180

2015
2 844
580

30

27

27

25

celkem

1 578

1 697

609

3 424

vyřízených rezervací
dospělí
děti

2012
1 471
201

2013
1 771
291

2014
1 819
811

2015
2 193
1 192

odebíraných periodik
dospělí
děti

2012
40
7

2013
34
6

2014
21
5

2015
20
7

celkem

1 672

2 062

2 630

3 385

celkem

47

40

26

27

Počet rezervací roste
(jde o přednostní půjčení knihy
na základě zamluvení, včetně
okamžitého informování o její
dostupnosti). Tato služba je pro
čtenáře nad 15 let zpoplatněná.

průměrně
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Statistika
Pořádané akce

400

Počet akcí
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navštěvujících tříd
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kulturní akce děti

děti
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kulturní akce
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celkem
počet kulturních akcí

Využití on-line služeb
návštěvy webu

počet lekcí
dospělí
děti

vstupů do konta

dospělí

35 000

děti

15

34

24

35

30 000

celkem

22

43

31

49

Oddělení pro děti
pokračuje ve své činnosti
jako doposud – nabízí školám
jednorázové i pravidelné
návštěvy, vytváří nové besedy
a akce. Zájem o programy
se soustavně zvyšuje díky
jejich úrovni a způsobu vedení.
Oddělení pro dospělé
rozšířilo nabídku lekcí
tréninku paměti. Také rozvíjí
další kulturní program,
zejména přednášky.
Z návštěvníků kulturních akcí
a absolventů tréninků
se postupně vytváří jádro
komunity, navštěvující tyto
programy soustavně a cíleně
a budující vzájemné
společenské vztahy.

25 000

On-line služby

20 000
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5 000
0
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návštěvy webu
vstupů do katalogu
vstupů do konta

2012
12 912
17 365
1 330

2013
13 052
16 101
1 921

2014
31 464
18 951
3 426

2015
33 869
19 592
3 361

Konto a katalog jsou
dostupné z webu knihovny.
Práci s nimi učí oddělení
pro děti na svých lekcích.
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Vnitřní záležitosti organizace
Personální činnost knihovny
Knihovna v roce 2015 zaměstnávala:



6 zaměstnankyní na plný pracovní úvazek po dobu celého roku,
1 zaměstnankyni na poloviční úvazek po dobu celého roku.
Dále knihovna poskytovala:





1 pracovní místo na plný úvazek od května; na tomto pracovním
místě se vystřídaly 3 zaměstnankyně, z nichž první neprokázala
potřebnou způsobilost pro tuto práci a druhá odešla ve zkušební
době,
1 pracovní místo na poloviční úvazek od září; na tomto pracovním
místě se vystřídaly 2 zaměstnankyně, z nichž první odešla
ve zkušební době.

Schválený limit pracovníků:

8

Přepočtené fyzické osoby:

7,12

Skutečný stav na konci roku:

7

Plnění počtu pracovníků:

89 %

Čerpání mzdových prostředků
Mzdové prostředky
Ostatní organizační náklady
Z fondu odměn

Limit
Skutečnost
Plnění
1 760 000,00 1 760 000,00
100 %
70 000,00
70 000,00
100 %
95 731,00

Do roku 2015 přechází 7 plných a 2 poloviční pracovní úvazky,
což plně pokrývá schválený limit 8 zaměstnanců.
Knihovna zaměstnávala střídavě v průběhu roku 2 pracovníky
na DPP pro potřeby úklidu prostor knihovny a 1 pracovníka na DPP
na specializovanou doprovodnou akci a 1 pracovníka na DPP
na úpravy nábytku.

Schválený limit mzdových prostředků ve výši 1 760 000 Kč nebyl překročen.
Na ohodnocení mimořádných pracovních výkonů nad rámec mzdových prostředků
byl použit fond odměn.

Schválený limit pracovníků nebyl překročen.
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Vnitřní záležitosti organizace
Zřízení nového pracovního místa
Strmě rostoucí využívání služeb oddělení pro děti si vyžádalo,
aby bylo vytvořeno a obsazeno nové pracovní místo. Aby nedošlo
ke snížení kvality služeb čtenářům a k nutnému odmítání zájemců
o programy pro školy, a aby mohly být výhledově realizovány další
projekty, které má oddělení v plánu, požádala v červenci 2014
Knihovna na Vinohradech o zřízení nového pracovního místa.
MČ Praha 2 tuto potřebu uznala a schválila knihovně navýšení
rozpočtu o finance na pokrytí platu tohoto zaměstnance.

Rozšíření otevírací doby
Od října oddělení pro děti rozšířilo a upravilo svou provozní dobu.
Na základě toho, kdy je nejčastěji navštěvují čtenáři, a kdy žádají
školy termíny pro besedy, vyčlenilo nyní oddělení přes pracovní dny
23 hodin pro školní pořady (oproti dřívějším 20 hodinám) a zachovalo
původních 25 hodin pro čtenářskou veřejnost, přičemž je ale
přeorganizovalo na žádanější hodiny – jeden den v týdnu byla
zavedena dopolední otevírací doba, což vyhovuje hlavně maminkám
na rodičovské dovolené, a v pátek rozšířilo otevírací dobu až
do večerních hodin.
Novinkou je otevření oddělení pro děti o sobotách po dobu
4 hodin. Oddělení pro děti se tím snaží usnadnit návštěvu knihovny
rodinám, kterým pracovní dny nevyhovují (z důvodu dlouhé pracovní
doby rodičů nebo mnoha volnočasových kroužků dětí), nebo které
do knihovny jezdí z velké dálky. Zároveň je ale záměrem poskytnout
jednotlivcům i partám dětí klidné zázemí pro bezpečné a smysluplné
trávení volného času, čehož rodiny také čím dál častěji využívají.

Přijímací řízení a personální situace
V průběhu roku knihovna potřebovala obsadit dvě pracovní pozice – nově vzniklé
pracovní místo v oddělení pro děti a jedno pracovní místo v oddělení pro dospělé.
Pracovní pozice v oddělení pro dospělé je na poloviční úvazek na dobu určitou a vyžaduje
kromě běžných knihovnických prací i odbornou znalost katalogizace knih (vzdělání v oboru
je podmínkou). Pracovní pozice v oddělení pro děti je na plný úvazek s dlouhodobým
výhledem a vyžaduje mimo jiné, aby byl pracovník schopen pracovat s dětmi (trpělivost,
vlídnost, empatii, odolnost vůči velkému stresu) a vzhledem k současným aktivitám
oddělení pro děti i tvořivost a vysoké pracovní nasazení.
V průběhu roku se ukázalo, že je velmi obtížné najít pracovníky, kteří budou schopni
a ochotni pracovat na těchto pozicích. Většina uchazečů hlásících se do výběrových řízení
nesplňovala požadavky knihovny (zejména na vzdělání, kvalifikaci, časové nároky pozice
apod.), nebo jim nevyhovovalo nabízené finanční ohodnocení.
Celkem 3 přijatí uchazeči se ukázali jako neperspektivní. První pracovnice přijatá
do oddělení pro děti nebyla schopná se zaučit a vykonávat potřebné knihovnické práce
a komunikovat s dětmi vhodně, spolupráci s ní proto rozvázala knihovna. Další dvě
pracovnice (jedna v oddělení pro děti, jedna v oddělení pro dospělé) – obě vystudované
knihovnice – odešly ve zkušební době (po 3 a 5 týdnech) za finančně výhodnějšími
pracovními nabídkami mimo obor.
Prokazuje se, že klíčové je kvalitní odborné síly adekvátně finančně ohodnotit.
Vypisování nových výběrových řízení i zaškolování nových zaměstnanců zatěžuje ostatní
provoz a zapříčiňuje dočasné neobsazení pozic (v tomto čase jsou ostatní pracovníci
přetíženi, neboť musejí nouzově pokrýt i pracovní náplň volného místa, a je nutné
odkládat dlouhodobé činnosti, jako např. údržbu knihovního fondu nebo přípravu akcí).
Vhodných pracovníků s dostatkem zkušeností a odpovídajícím pracovním nasazením
je navíc na trhu práce velký nedostatek.
Knihovna se v příštím roce pokusí o úspory na ostatních účtech, aby mohla nasadit
vyšší mzdový limit a předešla odchodu zkušených a kvalifikovaných pracovníků
zajišťujících současný vysoký standard služeb Knihovny na Vinohradech.
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Vnitřní záležitosti organizace
Ochrana zdraví a majetku
V roce 2015 nedošlo k žádnému úrazu na pracovišti a všichni nově
příchozí pracovníci byli proškoleni k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany. V průběhu května proběhlo
povinné pravidelné školení BOZP a PO.
Byly provedeny všechny povinně stanovené revize
(elektroinstalací, elektrických přístrojů, vzduchotechniky, výtahů,
hasicích přístrojů).

Kontrolní činnost
V únoru 2015 proběhla veřejnosprávní kontrola hospodaření
a ověření účetní závěrky za rok 2014, kterou provedl odbor interního
auditu Městské části Praha 2. V účetní závěrce nebyly zjištěny
nedostatky, které by měly vliv na její průkaznost a úplnost, tudíž
byla doporučena ke schválení.

Vybudování protihlukových dveří
Nosné akce oddělení pro děti (programy pro školy) a nejžádanější akce oddělení
pro dospělé (tréninky paměti) musejí pro svou velkou žádanost již od roku 2014 probíhat
souběžně, a to ve vzájemně velmi blízkých prostorách. To působilo rušivě pro obě
oddělení a kvalita těchto akcí byla vážně ohrožena (oddělení pro děti dokonce muselo
přerušit nabízení svých nejzajímavějších pořadů). Proto knihovna připravila projektovou
dokumentaci pro vybudování protihlukových dveří do studovny.
V průběhu roku byla stavební úprava i její požárně bezpečnostní řešení schváleno všemi
příslušnými orgány. V červenci došlo k realizaci této akce. Jako akce potřebná pro rozvoj
knihovny byla financována z rezervního fondu. Přínosem je, že nyní může knihovna
nabízet vyšší počet termínů tréninků paměti – například lekce pro pokročilé skupiny.

Opravy a údržba prostor půjčoven
V srpnu proběhla plánovaná výmalba prostor půjčoven. Z toho důvodu byla celá
knihovna 14 dní uzavřena, o čemž byli čtenáři informováni s dostatečným předstihem
a výpůjčky jim po toto období byly automaticky prodlouženy. Vybraná firma se ukázala
jako spolehlivá a rychlá, vše proběhlo dle smluveného harmonogramu a provoz knihovny
byl plně obnoven v předem stanovený den.
V průběhu roku bylo zjištěno poškození některých sloupků a polic soustav regálů
umístěných v prostorách půjčoven a studovny. Byla zajištěna potřebná oprava, která byla
financována z investičního fondu knihovny. Dále došlo k opravě svítícího panelu s názvem
organizace na budově knihovny a kontrole osvětlení půjčoven.
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Plán na rok 2016
Oddělení pro dospělé
-

Realizování dalších kurzů tréninku paměti pro seniory a dalších kulturních akcí a přednášek.
Hledání nových prezentačních možností pro další rozvoj oddělení.
Spolupráce s klubem Dvojka pro seniory podle vzájemné domluvy.

Oddělení pro děti
-

Pokračování spolupráce se školami, pořádání besed, lekcí, větších příležitostných akcí a projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.
Vytváření nových kulturních a vzdělávacích programů.
Pokračování úspěšné celoroční čtenářské soutěže a další rozvoj doprovodných aktivit.
Vývoj webových a facebookových stránek pro děti.
Anketní průzkum mezi dětmi, rodiči a učiteli ohledně dalšího směřování oddělení pro děti.
Vybavení skladů oddělení pro děti novými regály.
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