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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 – přes 60 tisíc svazků knih, periodik 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 pro školáky,
- pomoc s tvorbou čtenářského plánu, školní četby, 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,
- bezbariérový přístup do všech veřejných prostor knihovny.
58 % uživatelů, kteří knihovnu v roce 2016 pravidelně navštěvovali, tvořily děti do 15 let.
Tím je Knihovna na Vinohradech jedinečná, zpravidla tento podíl v knihovnách bývá mezi
20–25 %. Oddělení zaujalo veřejnost zejména svými akcemi pro školy. Z akcí si děti odnášejí
povědomí o knihovně a zájem o knížky, přivádějí do knihovny rodiče, kteří následně často
registrují i zbylé členy rodiny. Nové členy tak získává nejen oddělení pro děti, ale i dospělá
sekce. Díky promyšleným a pravidelným pořadům si navíc mohou půjčovat knihy i děti,
s nimiž rodiče nemají čas knihovnu navštěvovat.
Oddělení pro dospělé poskytuje standardní výpůjční služby pro čtenáře od 15 let. Nabízí
fond tvořený zejména oddechovou četbou – výborně zásobené je oddělení sci-fi, fantasy
a komiksů, detektivek, románů pro ženy... Nadto se zaměřuje na péči o seniory, kterým
poskytuje kurzy trénování paměti a také prostor pro vzájemné setkávání při kulturních akcích.
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Služby uživatelům knihovny
Akce oddělení pro děti – vypsané soutěže
únor – březen
Napiš si svůj deník
Soutěž pro 4. třídy základních škol, 81 soutěžících a 56 soutěžních děl, 33 oceněných děl
Čtvrté ročníky navštěvují v knihovně pásmo besed o jednotlivých literárních žánrech.
Jedním z nejoblíbenějších žánrů současnosti jsou (fiktivní) deníky. Knihovnice se rozhodly,
že místo klasické besedy přiblíží tento žánr školákům formou literárně-výtvarné soutěže.
Účastnit se mohli všichni žáci 4. tříd, a to jak jednotlivě, tak i po dvojicích či trojicích.
Do knihovny nakonec odevzdali 56 soutěžních deníků. Soutěž probíhala jako meziškolní.
Úkolem dětí bylo vytvořit – vymyslet, napsat a graficky ztvárnit – jednu stránku svého
vlastního vymyšleného deníku. Knihovnice posuzovaly nejen literární a grafickou podobu,
ale hlavně zda děti správně pochopily, co tvoří deník po stránce kompozice, témat,
jazykových a slohotvorných prostředků apod. K načerpání těchto informací měl v knihovně
každý soutěžící na hodinu k dispozici téměř 100 různých fiktivních deníků ze současné
literární produkce. Nejvíce knihovnice potěšila kreativita dětí při vymýšlení hrozeb, které
se nežádoucímu zvědavci vyplní v případě, že si jejich tajný deník přečte. Ze soutěže vyšli tři
vítězové, kteří si odnesli památeční diplomy a knižní ceny. Dalších 30 nejlepších navíc dostalo
časopis jako odměnu i podporu k jejich tvořivosti.
březen – duben
To bylo tenkrát, když měl Karel IV. narozeniny…
7. 5. 2016
Všechno nejlepší, Karle IV.!
Literární a výtvarná soutěž pro 4.–9. třídy, veřejné ocenění 3 nejlepších děl
Druhá literární (pro 7.–9. třídy) a výtvarná (pro 4. –6. třídy) soutěž roku proběhla k výročí
700 let od narození Karla IV. Nižší ročníky mohly vytvořit libovolnou výtvarnou technikou
svou představu o oslavě královských narozenin. Vyšší ročníky měly volnou ruku při psaní
literárního díla na téma To bylo tenkrát, když měl Karel IV. narozeniny…
Finalisté literární kategorie byli pozváni na open-air slavnost Všechno nejlepší, Karle IV.!,
pořádanou 7. května 2016 Městskou částí Praha 2 na Karlově náměstí. Tam z rukou Karla IV.
(ztvárněného hercem Janem Přeučilem), starostky Prahy 2 a jejich družiny převzali památeční
diplomy, gratulace a ceny věnované MČ Praha 2 před širokým obecenstvem slavností.
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Služby uživatelům knihovny
Akce oddělení pro děti – mimo knihovnu
28. 5. 2016
RatolestFest
Prezentace knihovny na festivalu volnočasových aktivit pro děti (cca 500 účastníků)
RatolestFest „pro rodiče a děti, kteří hledají užitečný a zároveň zábavný způsob trávení
volného času“ obohatila svým programem i Knihovna na Vinohradech. Děti na podobných
akcích pravidelně přitahuje hrami a interaktivními knihami, rodiče fotografiemi z interiéru
a akcí, ukázkou pestrosti fondu a odborností pracovnic, se kterými rodiče často přímo na akci
konzultují čtenářské návyky svých dětí. Dětem i rodičům knihovnice představily celoroční
motivační soutěž, která zejména starší děti do knihovny silně láká. Účastníci si na náplavce
Rašínova nábřeží mohli vybrat ze dvou regálů nejlákavějších knih, někteří se i pohodlně
usadili a strávili nad knihou desítky minut. Přestože odpoledne knihovnu na náplavce postihl
vydatný déšť zatékající i do stánku a knihovnice musely rychle zachraňovat cenný fond,
účastníci si činnost knihovny pochvalovali a někteří z nich se následně zaregistrovali.
15.–16. 10. 2016
Struny dětem
Prezentace knihovny na festivalu umění a kultury (cca 1 000 účastníků)
Obdobnou prezentaci si oddělení pro děti připravilo na podzim na žádost společnosti
Aficionado s.r.o., která pořádá „rodinný festival pro zvídavé děti a hravé rodiče“ Struny
dětem. Tato interaktivní obdoba festivalu Struny podzimu patří mezi kulturními akcemi
pro děti v Praze k nejvyhledávanějším. Navštěvují ji rodiny, které v dětech pěstují zájem
o kulturu a umění. Program knihovny probíhal na Novoměstské radnici (festival pokračuje
i v divadle Minor) a patřil mezi bezplatné programy festivalu. U stánků knihovny se do
činností zapojilo odhadem 1 000 návštěvníků. Oproti RatolestFestu, který navštěvují
především děti do 8 let, zde měly knihovnice příležitost ukázat i aktivity pro děti do 13 let –
například vlastní autorský gamebook nebo závod v šifrování a hledání v knihách. Ke všem
nabízeným aktivitám měly knihovnice připravené i knihy, ze kterých čerpaly inspiraci,
a rodičům i dětem tak dokázaly, že čtení je především zábava. Reakce účastníků byly natolik
nadšené, že již během festivalu jich několik bylo registrováno a knihovnu nadále navštěvují.
Akce byla pro knihovnu přínosem, proto další spolupráci s pořadateli uvítá.
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Služby uživatelům knihovny
Akce oddělení pro děti – prázdniny
3. 8. 2016
Kurzy létání pro prázdninovou školičku
Soutěžní dopoledne pro prázdninovou a sportovní školičku Nová trojka
Děti ve věku 3–10 let, 16 účastníků
Stalo se příjemným zvykem, že kdo ochutnal programy oddělení pro děti, rád se na ně
vrací. S potěšením knihovna po roce přijala prosbu o opakování programů pro prázdninovou
školičku Nová trojka. O prázdninách 2016 bohužel knihovna z časových důvodů nemohla
uspořádat programů více, ale alespoň na jedno dopoledne se pro děti změnila v letištní
dráhu. Děti se staly piloty modelů letadel a soutěžily o titul mistra v nejdelším doletu
či parkování do hangáru. Odměnou pro ty nejšikovnější bylo samotné letadélko. Ti méně
šťastní byli alespoň podrobně instruováni, jak si papírovou stíhačku, bombardér či dopravní
letadlo mohou sestrojit sami. Součástí programu byla i knihovnická lekce a ukázka knihovny.

Celoroční soutěž a motivační program pro děti
Motivační soutěž, která byla původně zamýšlena na 1–2, roky završila čtvrtý rok svého
průběhu. Zájem mezi dětmi neklesá, zájem mezi rodiči stále roste. Několik rodin se
do knihovny zaregistrovalo dokonce výhradně kvůli ní a jezdí přes celou Prahu, protože
soutěž pomáhá ke čtení přivést i zarputilé nečtenáře (nejúspěšněji ve 2.–4. třídě). S vidinou
„peněžního“ zisku na „nákup“ odměn za správně zodpovězené otázky z textu děti překonají
první řádku knih a jejich přečtením se jim zdokonaluje rychlost čtení i porozumění textu,
takže každá další kniha se jim čte snáze. Čtou více knih, získávají lepší odměny… a když jim
dojde zásoba odměn, o které by ještě měli zájem, jsou dostatečně zdatnými čtenáři, aby
v životě četli ne-li s vášní, tak alespoň bez obtíží.
Příprava soutěže však není nic jednoduchého. Knihovnice musejí stále soustavně číst nové
a nové dětské knihy, aby soutěžní fond nezastarával. Ke konci roku 2016 čítal 2 280 knih
opatřených otázkami, z toho 836 přečetly 3 pracovnice dětského oddělení za tento rok. Tyto
knihy čtou pracovnice převážně ve svém volném čase.
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Služby uživatelům knihovny
Besedy a lekce pro školy
Většina tříd navštěvuje knihovnu celoročně a pravidelně,
zpravidla je plánováno 7-8 pořadů za rok. V roce 2016
se všechny třídy registrovaly pouze „na pásmo“, nikoliv
na konkrétní pořady – učitelé díky dobrým zkušenostem
nechávají s důvěrou volbu témat zcela na knihovnici.
V roce 2016 absolvovalo pravidelné pásmo besed 56 tříd
z 5 základních škol, 4 třídy z mateřských školek přišly
jednorázově.
Besedy, tedy nejběžnější, zábavné vzdělávací programy
ze tří čtvrtin tvoří povídání, čtení, hry, soutěže a aktivity
o tématu, ukázky a prezentace knih. Řádově 15 minut
je vyhrazeno tomu, aby děti mohly vrátit a půjčit si
knihy. Zejména je podporováno, aby si prohlédly
a rozebraly knihy právě doporučené při programu.
Mnoha rodičům (i dětem) tak knihovna šetří volný čas.
Knihovnické lekce vzdělávají děti o práci s informacemi,
o možnostech využívání knihovny, různých zdrojích
informací atd. V každém ročníku je zařazena alespoň
jedna, častěji 2 lekce. Celkem má knihovna připraveno
9 lekcí pro 1. stupeň ZŠ.
Speciální akce v knihovně probíhají na konci školního
roku. Nejsou tak poučné jako běžné lekce a besedy. Jsou
to malé „prémie“ pro vybrané třídy, které během roku
dobře pracují, hodně čtou... Akce pro třídy trvají 90-120
minut a děti při nich čekají kostýmované výstupy Ferdy
mravence, skřítka Veverčáka, námořního kapitána
a Lórinky, předávání odměn (knížka pro prvňáčky),
výpravy do zázemí knihovny, závody...
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Služby uživatelům knihovny
Besedy a lekce pro školy
Přípravné ročníky a Mateřské školy
205 účastníků, 19 pořadů
V předškolním věku děti ještě nejsou pravými čtenáři,
knížky je lákají vesměs obrazovou složkou. Nejsou navyklé
na školní kázeň – hlásit se, poslouchat ve skupině čtení
déle než pár minut, jen velmi omezeně udržují pozornost,
když mluví ostatní apod. Knihovnice tedy ještě nechávají
děti spíše pochlubit se znalostmi o tématu, budují důvěru,
nadšení pro příběhy, základní návyky chování v knihovně
a ke knihám. Vše slouží jako průprava pro 1. třídu a její
zásadní misi – výuku čtení. V roce 2016 proběhly besedy
Kocour Fous, Andělíček Stříbrovlásek, Svátek maminek,
o večerníčcích, zvířátkách, jarních zvycích a cestování.
1. třídy
pásmo Už jsem taky čtenář!
1 426 účastníků, 68 pořadů
Besedy pro 1. třídy jsou propojeny s celostátním
projektem Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Díky
tomu získají prvňáčci na závěr roku dotované knižní
odměny. Cílem práce s prvňáčky je povzbudit jejich úsilí
číst, zavést správné čtenářské návyky a doporučit jim
nejvhodnější knížky – knihovna má obrovské zásoby knih
z edic „první čtení“ a knih psané pro tzv. genetickou
metodu čtení – pouze s velkými tiskacími písmeny.
V roce 2016 proběhly programy: Školní strašidlo, Školní
detektiv, Klíč od království pohádek, Barevné knížky,
Hledám hledáš hledej, Zlobivý čtenář, Cestujeme
a závěrečné akce Ferdův poklad a 4 úkoly pro čtenáře.
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Služby uživatelům knihovny
Besedy a lekce pro školy
2. třídy
pásmo Svět dětí a dobrodružství
1 277 účastníků, 61 pořadů
Ve 2. třídě s dětmi překračujeme hranice známého světa
– školy, knihovny a známých příběhů – abychom využili
potenciálu dětské fantazie. Létáme (Vžumm), cestujeme
(Do světa), a to i časem až k dinosaurům (Pra pra pra),
přírody si všímáme pomocí příběhů (Dobrodružství
veverky Zrzečky a Pohádky z herbáře), na tropickém
ostrově posloucháme domorodé pohádky (Chapadla).
Podporujeme dětství, hrajeme s nimi. Nevyvracíme jim
přání, aby pohádky ožívaly mezi námi (Skřítci mezi námi,
Hry se skřítky). Čtenářské návyky ustalují lekce Knížka
z knihovny a Hledám hledáš hledej.
3. třídy
pásmo Spisovatelé pro mě
974 účastníků, 46 pořadů
Ve 3. třídě už děti rozpoznávají odlišnosti v tvorbě
autorů. Nacházejí své oblíbené spisovatele. Také se učí
konkretizovat, jakou knihu si přejí najít. Proto se častěji
na besedách pracuje nejen se samotným příběhem,
ale i s osobností autora – např. Václava Čtvrtka a Miloše
Kratochvíla (pořad Puntíkáři). Besedy Pohádky z herbáře
a Kočkování s žánry tvoří průpravu pro příští ročník –
rozlišování druhů literatury (příběhy z fiktivního
a skutečného světa, příručky, encyklopedie). Kromě toho
proběhly programy Knížka z knihovny, Jak se pečou
skřítčí dorty a Hry se slovy – soutěž zaměřená na rébusy.
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Služby uživatelům knihovny
Besedy a lekce pro školy
4. třídy
pásmo Kočkování s žánry
1 356 účastníků, 66 pořadů
S dětmi od 9 let pracují knihovnice na tom, aby děti
poznaly širší spektrum knih a neomezily se na známé,
bezpečné a jednotvárné výběry. Besedy představují
literární žánry – že vůbec existují, čím se vyznačují, skrze
hry a aktivity si děti knihy důkladněji prohlédnou
a uvědomí si, zda je pro ně tento žánr lákavý. Knihovnice
nemluví jen teoreticky. Vše je ukázáno na konkrétních
knihách, které jsou následně k dispozici k půjčení.
Ve 4. třídě děti poznávají rozdíly mezi druhy knih
(Kočkování s žánry, Sportem ku čtení), prózu s dětským
hrdinou (Rošťáci v knihovně), deníky (Můj milý deníčku),
detektivky (Zločinci v knihovně), poezii (Poežije), bajky
(Poučme se od zvířátek) a ve stejnojmenných besedách
staré české pověsti a moderní pohádky. Na závěr se učí
hledat v katalogu knihovny (Hledání pokladu).
5. třídy
pásmo Žánry pro nás, skoro dospělé
927 účastníků, 44 pořadů
Poznávání žánrů pokračuje. Ti, kteří dříve neabsolvovali
některý z již zmíněných programů, mají možnost účastnit
se jich jako páťáci. Obtížnost úkolů je vždy změněna
podle věku dětí a vyspělosti třídy, stejně i výběr knih.
Ryze pro páťáky jsou zpracovány žánry „pro velké“,
tedy fantasy (Fantastická beseda), sci-fi (Ufouni útočí),
dobrodružné a historické (Dobrodružství ve velkém,
Výlet do historie) a závěrečný akční pořad
o gameboocích (Jen další vražedný den na moři).
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Služby uživatelům knihovny
Tréninky paměti pro seniory
56 registrovaných účastníků (8 skupin), celkem 100 setkání – 532 návštěvníků
V roce 2016 se konečně podařilo zařadit trénování paměti mezi nadstandardní činnosti,
které knihovna poskytuje svým čtenářům pravidelně. Knihovna na Vinohradech se jako jedna
z mála pražských knihoven této aktivitě věnuje v takovém rozsahu a navíc bezplatně, aby byla
dostupná široké seniorské veřejnosti. Možnost tohoto způsobu prevence úpadku duševních
i fyzických schopností, který stárnutí přináší, láká do knihovny stále další zájemce o kurzy.
Praktická cvičení se zaměřují na mnemotechniky, kompenzující nedokonalost lidské paměti.
Výborné výsledky v oblasti osobní zdatnosti a zároveň možnost setkávání lidí podobné
věkové skupiny, které spojuje stejné úsilí, s sebou zároveň nesou jejich zájem v této činnosti
pokračovat. Pokračovací kurzy probíhaly během celého roku s výjimkou prázdnin a jejich
kapacita je nižší než stále rostoucí zájem.
Senioři za kurzy přichází z celé Prahy, ale obyvatelé Prahy 2 mají jednoznačně převahu
a při zápisu do kurzů dostávají přednost. Oceňují individuální přístup zohledňující jejich
možnosti a zájem společnosti o potřeby starších lidí, jehož se jim prostřednictvím knihovny
dostává. Postupně si uvědomují, že to s jejich pamětí není tak špatné, jak si původně mysleli,
a s rostoucím sebevědomím se zvyšuje také jejich touha po dalším setkávání, což se projevuje
v návštěvnosti ostatních akcí knihovnou pořádaných.
Přáním většiny absolventů, kteří již prošli pokračovacími kurzy, je potkávat se i nadále
při činnostech podporujících jejich mentální, fyzickou a společenskou aktivitu. Knihovna
by ráda toto pouto do budoucna zachovala. Podařilo se jí získat „memory hry“ podporující
logiku, propojení levé a pravé hemisféry, jemnou motoriku, tvořivost a fantazii (jako jsou
například speciální puzzle, stolní hry, pexesa). Také začala odebírat časopis Doba seniorů
a ve fondu má zásobu knih týkajících se tematiky mozku, myšlení, učení, paměti a jejich
rozvoji, ale také specifik stáří nebo zpomalení procesu stárnutí. Do budoucna se chystá tyto
pomůcky a získané znalosti dále využívat při práci se seniory.
V březnu v rámci Národního týdne trénování paměti probíhá v Knihovně na Vinohradech
každý rok ukázková hodina, kde je možné se do kurzů přímo přihlásit. Jejich propagace
přivádí do knihovny nové čtenáře.
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Služby uživatelům knihovny
Kulturní program v oddělení pro dospělé
Tomáš Jurkovič:
O prvních překladech japonské literatury do českého jazyka
14. 4. 2016 – 32 účastníků
Tomáš Jurkovič, překladatel takových významných literátů, jako je třeba Haruki
Murakami, hovořil o kouzlu japonské literatury a o historii jejích českých překladů. Obsah
přednášky přilákal i vysokoškolské studenty, kapacita studovny byla účastníky plně
využita. Byla připravena nabídka knih z fondu knihovny přeložených z japonštiny, zájem
o jejich výpůjčky se díky přednášce výrazně zvedl. Přednáška proběhla za podpory
Japonského velvyslanectví v ČR a Česko-japonské společnosti.

Kateřina Rumíšková:
Květinová dílna
26. 5. 2016 – 12 účastníků
Pro účastníky bylo připraveno povídání o květinách a ukázky jejich využití v podání
floristky Kateřiny Rumíškové. Dozvěděli se, jak se řezané květiny připravují a jak se o ně
správně starat, aby dlouho vydržely. Pod odborným vedením se společně učili vyrábět
vlastní květinové aranže. Přednášku doplnila nabídka naučné literatury o vázání květin.
Vzhledem k omezenému množství materiálu a prostoru se museli účastníci přihlásit
předem. Místa na květinové dílně byla téměř okamžitě obsazena a některé zájemce bylo
nutné z kapacitních důvodů odmítat.

Dagmar Březinová:
Nádhera být ženou
2. 6. 2016 – 20 účastníků
Dlouholetá kostýmní výtvarnice Dagmar Březinová představila své tří knihy o image,
oděvu a kráse. Ženy měly možnost využít rady a návody, jak si uchovat mladistvý svěží
vzhled, podpořené bohatými zkušenostmi autorky z oblasti oblékání, vizáže a stylu celkově.

12

Služby uživatelům knihovny
Kulturní program v oddělení pro dospělé
Literární hodokvas
22. 9. 2016 – 38 účastníků
Knihovnice sestavily komponované literární pásmo o cestě vína Královstvím českým.
Navázaly na loňský úspěch oslav 130. let Knihovny na Vinohradech a připravily v podobném
duchu pořad, který propagoval 10. ročník Vinobraní na Grébovce. Knihovna je zásobena
množstvím knih s historickou tématikou. Například české dějiny nebo monografie
o Karlu IV. se zde nacházejí v bohatém zastoupení – na ně tedy byla soustředěna pozornost
při přípravě zábavného podvečera. Nechyběl hudební úvod na harfu, občerstvení podle
historických receptů a středověká tombola, do níž ceny věnovala Městská část Praha 2.

Zdenka Hoffmanová:
SM-Systém
21. 10. 2016 – 10 účastníků
Zdravé, pevné tělo a rovná záda jsou nezbytnými podmínkami pro kvalitní život.
Rehabilitační metoda SM-Systém je osvědčeným prostředkem k jejich dosažení.
Profesionální cvičitelka, která se této problematice věnuje dlouhá léta, přišla do knihovny
seznámit zájemce z řad seniorů s prospěšností tohoto cvičení a naučit je alespoň základní
cviky s gumou v improvizované tělocvičně mezi regály.

Vinohradský knižní pátek
11. 11. 2016 – 5 účastníků
V rámci spolupráce s klubem Dvojka pro seniory byla pro jeho členy nashromážděna
nabídka knižních novinek za poslední týdny, k nimž knihovnice připravily komentovanou
prezentaci. Členové klubu si mohli tyto novinky přednostně vypůjčit.
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Služby uživatelům knihovny
Kulturní program v oddělení pro dospělé
Pavla Holubová:
Vezměme zdraví do vlastních rukou
1. 12. 2016 – 18 účastníků
Problém dostatečného přísunu vitamínů, minerálů a dalších životu prospěšných látek
se v dnešní době týká téměř každého. Návštěvníci přednášky se dozvěděli o užívání
mladého ječmene a sladkovodní řasy chlorelly jako jejich vhodného zdroje.

Co se v knihovně upeče…
8. 12. 2016 – 28 účastníků
Předvánoční atmosféru se knihovnice pokusily navodit netradiční generálkou pečení
cukroví. Soutěžící donesli vzorky svého cukrářského umu, které pak ostatní účastníci akce
společně ochutnávali a hodnotili. Výkony byly oceněny propagačními dárky od MČ Praha 2,
které výherci nalezli pod stromečkem. Knihovnice na sebe prostřednictvím kostýmů vzaly
podobu různých pohádkových postav od anděla Petronela po Mrakomora a v přestávkách
mezi ochutnávkami bavily účastníky ukázkami z knih, které přibližovaly vánočních zvyky
a tradice napříč Českem i celou zeměkoulí.

Slavnostní předání pamětních listů
15. 12. 2016 – 39 účastníků
Trénování paměti probíhá v knihovně třetím rokem a prošlo jím několik desítek seniorů
z Prahy 2. Jejich zájem o pokračovací kurzy roste v návaznosti na dosažené pokroky. Svými
úspěchy se mohli pochlubit během slavnostním aktu, kdy jim jako ocenění za úsilí v oblasti
sebevzdělávání přišla paní místostarostka Alexandra Udženija předat pamětní listy spolu
s dárky od MČ Praha 2. Úvodní slovo o významu této aktivity pronesla Diana Chrástková –
metodička vzdělávání České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
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Statistika
registrovaných čtenářů
dospělí
děti

2013
1 249
775

2014
1 135
940

2015
1 204
1 226

2016
1 128
1 398

celkem

2 024

2 075

2 430

2 526

pravidelných uživatelů
2013
dospělí
0
děti
neevid.
celkem

neevid.

2014
0
713

2015
30
910

2016
56
1 335

713

940

1 391

Počet registrovaných uživatelů
celkem uživatelů

2013

2014

2015

2016

dospělí

1 249

1 165

1 204

1 128

děti
celkem

1 068
2 317

1 208
2 373

1 449
2 653

1 634
2 762

Registrovaní čtenáři
jsou uživatelé využívající
absenčního půjčování
dokumentů z knihovny
za registrační poplatek.

Za pravidelné uživatele jsou považováni ti, 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.
U tréninků paměti platí pravidlo, že každý účastník musí být zároveň
zaregistrován do knihovny (což účastníkům vesměs i vyhovuje).
U besed pro děti je to jiné – o navštěvování programů rozhoduje třídní
učitel, bylo by proto nevhodné, aby rodiče museli děti automaticky
registrovat za čtenáře. Pravidelnými uživateli se tedy stanou
registrováním a docházením třídy na programy, učitelé ani knihovna
však nijak netlačí rodiče k placení registračního poplatku a půjčování
knih. Tedy: uživatelé besed nemusejí být zároveň registrovanými
čtenáři. Žáci bez průkazky se účastní programu, her a aktivit včetně
prohlížení knih, pouze si je neodnášejí domů. Většina rodičů však
registrace pro své děti využívá, 83 % z nich je zaregistrováno.
Celkový počet uživatelů udává, kolik osob navštěvuje knihovnu
za účelem výpůjček, besed a lekcí, anebo obojího (osoby, které jsou
zároveň čtenáři a pravidelní uživatelé, se v tomto počtu neduplikují).
Počet čtenářů v oddělení pro dospělé již několik let kolísá mezi
1 000 a 1 250 čtenáři. V roce 2016 se podařilo obsloužit více
frekventantů kurzů než v předchozím roce.
Oddělení pro děti znovu vzrostl počet registrovaných dětí
i množství žáků obsluhovaných nadstandardními vzdělávacími
a kulturními programy. Dětští čtenáři tvoří v Knihovně na Vinohradech
58 % většinu.
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Statistika
Využívanost knihovny celkem podle účelu návštěvy
dospělí v půjčovnách
děti v půjčovnách
děti na besedách
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0

dospělí na akcích
děti na akcích

dospělí na lekcích
děti na lekcích

Návštěvnost knihovny
Počet návštěvníků půjčoven, besed, lekcí a akcí udává součet uživatelů, kteří přišli
do knihovny v půjčovních hodinách nebo se zúčastnili některé z nadstandardních aktivit
knihovny. Přitom platí, že pokud se návštěvníci oddělení pro děti přišli zúčastnit programu
a následně si ještě půjčovali dokumenty, pak jsou započítáni v obou kategoriích. Mezi
návštěvníky akcí jsou počítáni posluchači přednášek, účastníci kulturního programu,
prodloužených besed a lekcí a 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). Číslo udává počet příchodů do knihovny.

Knihovna na Vinohradech
stále víc a víc získává
na popularitě, a to
ve všech oblastech.
V roce 2016 vzrostla
návštěvnost v obou
odděleních – při akcích,
pravidelných pořadech
i v půjčovnách. Jedinou
2012
2013
2014
2015
2016
výjimkou, kde ovšem
návštěvnost zůstává alespoň stejná, jsou kulturní akce oddělení pro dospělé – prostorové a personální
možnosti neumožnily větší počet akcí a vyšší počet návštěvníků na jednotlivých akcích.
Rostoucí návštěvnost není dána jedním faktorem, stojí za ní komplexně kvalitní práce knihovnic –
počínaje vstřícným chováním, individuálním přístupem, vysokými znalostmi fondu a kvalitní péčí o něj,
jedinečností nabízených programů
a služeb při nich apod. Oddělení
návštěvníků celkem
2013
2014
2015
2016
pro dospělé si stále postupně
dospělí
15 769 16 469 16 488 16 869
buduje návštěvnickou základnu
děti
7 437 10 393 13 376 14 950
a oddělení pro děti je v tomto
23 206 26 862 29 864 31 819
ohledu již roky naprostou špičkou. celkem

návštěvníků půjčoven
dospělí
děti

2013
15 641
4 951

2014
16 058
9 481

2015
15 851
11 845

2016
16 135
14 190

celkem

20 592

25 539

27 696

30 235

návštěvníků besed
děti

2013
2 133

2014
3 290

2015
3 595

2016
4 674

návštěvníků lekcí

2013

2014

2015

2016

dospělí
děti

8
506

296
786

428
703

532
1 275

celkem

514

1 082

1 131

1 807

návštěvníků akcí
dospělí
děti

2013
120
921

2014
115
591

2015
209
1 658

2016
202
1 908

celkem

1 041

706

1 867

2 110
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Statistika
Pořádané akce
navštěvujících tříd
pravidelně (registrovaných)
jednorázově
celkem
počet besed
děti

2013

2014

2015

2016

31

40

42

56
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4
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63
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34

24
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18

celkem

43
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49

27
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150
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100
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50

kulturní akce dospělí

0
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2016

Oddělení pro děti se v roce 2016 muselo opět posunout vpřed ohledně plánování svých programů. Dřívější nabídka tří termínů denně již nedostačovala vzhledem
k počtu tříd, které na pořady chtějí přicházet, proto oddělení nyní nabízí až 4 programy pro školní třídy v každém dni mimo čtvrtek, kdy provozní doba umožňuje jen
2 besedy. V ostatní dny jsou pro besedy a lekce vyhrazena celá dopoledne, mohou probíhat kontinuálně od 8:15 do 13:00 s 15 min přestávkami, během nichž se třídy
střídají (programy mají 60 minut). Vzhledem k tomu, že pro děti i knihovnu mají tyto pravidelné besedy větší přínos, je pořádání programů pro školy upřednostňováno
před jinými typy akcí.
Drtivou většinu akcí v oddělení pro dospělé tvoří oblíbené tréninky paměti pro seniory. V roce 2016 se podařilo uspořádat těchto lekcí dosud nejvyšší množství.
Tréninky probíhají v malých skupinkách, aby se lektorka dokázala každému účastníkovi dostatečně věnovat. Frekventanti a absolventi těchto kurzů se mezi sebou rádi
i nadále setkávají, a tak tvoří také podstatný podíl mezi návštěvníky dalších kulturních akcí. Proto je i při přípravě dalších akcí přihlíženo k zájmům této skupiny.
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Statistika
Stav fondu a výpůjčky

Vypůjčené dokumenty
děti

70 000

dospělí

60 000

Stav fondu

50 000

70 000

40 000

60 000

děti

Stav fondu udává počet knih, kterými knihovna disponuje.
Přírůstky a úbytky udávají pohyb fondu za rok.
V roce 2016 se knihovna potýkala s nedostatkem financí
na doplňování fondu novými knihami, proto bylo možné pořídit
nejnižší počet novinek od roku 2010. Knihovna musela výrazně
zpřísnit kritéria výběru, které knihy nakoupí. Některé zájmy
čtenářů proto nebylo možné uspokojit.
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0
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Počet půjčených dokumentů
udává, kolikrát byl dokument vypůjčen
(odnesen) z knihovny; není započítáno
prodloužení výpůjček.
Počet výpůjček celkově klesl. Je zde
patrná souvislost s menším množstvím
novinek ve fondu (viz stav fondu).
Přispívá tomu také celkové omlazování
čtenářské populace (děti si půjčují
méně knih než dospělí, ale jejich
poměr v knihovně roste).
Počet dokumentů na čtenáře
je průměrný počet dokumentů, které
si zapůjčil každý čtenář za rok.
Počet rezervací roste. Tato služba
je pro čtenáře nad 15 let zpoplatněná.
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Propagace a on-line prostředí
K informování o své činnosti využívá Knihovna na Vinohradech své webové stránky
(www.knv.cz), facebookový profil (https://www.facebook.com/knihovnanavinohradech/)
a Noviny Prahy 2. K oslovování a získávání nových uživatelů napomáhají nejvíce kromě
osobního doporučování právě tyto informační kanály.

Využití on-line služeb
návštěvy webu

vstupů do katalogu

vstupů do konta

35 000

Čtenáři mají z pohodlí domovů prostřednictvím internetu dostupný on-line katalog
knihovny (http://katalog.knv.cz/katalog/) a v něm možnost vyhledávat dokumenty,
zjišťovat jejich stav – zda jsou vypůjčené a do kdy, přístup do svého čtenářského konta
s možností rezervovat si dokumenty, prodlužovat výpůjční dobu a kontrolovat stav svých
výpůjček.
Děti ve 4. a 5. třídách učí knihovnice zacházet s katalogem a kontem na speciální informační
lekci. Ostatním čtenářům knihovny to ukazují knihovnice průběžně a individuálně.
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Vnitřní záležitosti organizace
Personální činnost knihovny
Knihovna v roce 2016 zaměstnávala:







Schválený limit pracovníků:

8

7 zaměstnankyní na plný pracovní úvazek po dobu celého roku,
2 zaměstnankyně na poloviční úvazek po dobu celého roku.

Přepočtené fyzické osoby:

8

Dále knihovna zaměstnávala střídavě v průběhu roku:

Skutečný stav na konci roku:

8

2 pracovníky na DPP pro potřeby úklidu prostor knihovny,
1 pracovníka na DPP na drobné opravy,
1 pracovníka na DPP na údržbu fondu.

Plnění počtu pracovníků:

100 %

V prosinci nastoupila jedna pracovnice do pracovní neschopnosti,
která bude dlouhodobá.
Do roku 2017 přechází 7 pracovníků na plném a 1 pracovník
na polovičním pracovním úvazku; knihovna bude stav pracovníků
začátkem roku doplňovat.
Schválený limit pracovníků nebyl překročen.

Čerpání platových prostředků
Platové prostředky
Ostatní organizační náklady
Z fondu odměn

Limit
Skutečnost
Plnění
2 100 000,00 2 100 000,00
100,00 %
100 000,00
99 970,00
99,97 %
36 695,00

Schválený navýšený limit platových prostředků ve výši 2 100 000 Kč nebyl překročen.
Na ohodnocení mimořádných pracovních výkonů nad rámec platových prostředků
byl použit fond odměn.
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Modernizace čtenářských průkazů
Knihovna připravila návrh na modernizaci čtenářských průkazů.
Zejména se zaměřila na to, které informace by pro čtenáře
na průkazech mohly být užitečné a tudíž vítané, ale také
na zvýšení funkčnosti průkazů pro knihovnu.
Oddělení pro děti kromě standardního průkazu zavedlo dvě
nové podoby průkazů. Miniprůkazka pro děti v podobě přívěšku
na klíče prošla již v roce 2015 ročním testováním a setkala se
s nadšeným přijetím u rodičů, učitelů i dětí, a navíc u dětských
čtenářů významně snížila nežádoucí zapomínání průkazů.
V pilotním roce 2015 dostávaly miniprůkazku pouze děti, které
navštěvovaly knihovnu v rámci školních besed. Nyní byla tato
forma průkazu uvedena do plného provozu a nabídnuta všem
čtenářům.
Dále zavedlo oddělení pro děti nově službu rodičovské
průkazky, na níž má rodič uvedeny všechny děti, což usnadňuje
rodičům kontrolu čtenářských kont dětí a ulehčuje nošení všech
potřebných dokladů. Jen v prvním měsíci provozu už o ni zažádalo
více než 10 rodin. Nadto všechny rodiny, které mají zaregistrovány
alespoň 3 děti, dostávají tuto průkazku automaticky a zdarma.
Technický i grafický návrh nových průkazů vytvořila pracovnice
knihovny a také následnou výrobu si knihovna zajišťuje plně svými
vlastními prostředky, bez nutnosti zadávat zakázku nějakému
dodavateli.
Výroba průkazů pro dospělé čtenáře probíhala v první polovině
roku a oddělení do konce roku dokončilo hromadnou výměnu.
Oddělení pro děti vyrobilo průkazy v období letních prázdnin,
ustanovilo a zveřejnilo pravidla týkající se používání obou nových
podob průkazů a v současnosti probíhá jejich výměna.

staré (bílý, zelený) a nové průkazy

Nový ceník služeb
V prosinci připravila knihovna nový ceník, který vchází v platnost 1. 1. 2017. Knihovna
na Vinohradech se snaží udržet služby dostupné co nejširšími okruhu uživatel, proto
i nadále udržuje registrační poplatek ve stejné výši (80 Kč) – stejně jako posledních 15 let.
Tento poplatek patří v celé republice k nejnižším. Všechna nutná navýšení cen byla
rozprostřena mezi poplatky za nadstandardní služby a poplatky z prodlení.
Jelikož narostly náklady na vymáhání knih nevrácených v řádném termínu (tj. 6 týdnů
od vypůjčení nebo prodloužení) a zároveň roste nespokojenost čtenářů, kteří o knihy mají
následně zájem, byla knihovna donucena přistoupit ke zvýšení pokuty za pozdní vracení
(nově 20 Kč za započatý týden). Dále došlo ke zvýšení ceny rezervace dokumentů, která
je čím dál častěji využívaná, a která administrativně zatěžuje provoz knihovny a zpomaluje
rotaci fondu mezi čtenáři (10 Kč za dokument). Poslední změna se týká zavedení
krátkodobé jednorázové registrace (30 Kč na 3 měsíce).
Za vybrané prostředky knihovna nakupuje nové knihy a časopisy.
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Spolupráce, partneři knihovny
V červnu proběhlo setkání pracovníků Knihovny na Vinohradech
a Husovy knihovny v Modřanech a prohlídka modřanské knihovny
v rámci prohloubení spolupráce a výměny zkušeností. Jedná se
o knihovnu obdobného typu zřizovanou Městskou částí Praha 12.
Poté ředitelka knihovny navštívila společně s radním pro kulturu
systematicky všechny pobočky Městské knihovny v Praze na území
Prahy 2. Cílem bylo porovnat fungování obou institucí a sladit
pokrývání oblasti rozdílnými knihovnickými službami.
Knihovna již delší dobu spolupracuje s klubem Dvojka pro seniory,
jehož členům nabízí výhodnější podmínky registrace. V průběhu roku
2016 knihovna navázala spolupráci také s nově založeným klubem
Dvojka pro přátele kultury a využila příležitosti prezentovat svou
činnost již na prvním setkání partnerů a členů tohoto klubu.
Knihovna připravila výběr atraktivních komiksů pro dospělé
čtenáře, které si zapůjčila Novoměstská radnice pro svou akci
Pánská záležitost. Jednalo se o více než 150 knih.
V prostorách Novoměstské radnice se také prezentovalo oddělení
pro děti při festivalu Struny dětem. Společnost Aficionado s.r.o. –
pořadatel festivalu – knihovnu oslovil na základě doporučení
partnerů z předchozí činnosti oddělení a po akci vyjádřil velkou
spokojenost s účinkováním knihovny na akci. Počítá se zapojením
knihovny i do dalších ročníků.
Spolupráce s dalším partnerem vzniká v oddělení pro děti –
spisovatelka a porotkyně literárních cen Iva Procházková v prosinci
2016 požádala vedoucí oddělení Evu Šmídovou o spolupráci na svém
novém projektu Storytellingu. Projekt společně začaly připravovat
pro rok 2017.

Zajištění provozu
Knihovna zažádala Českou spořitelnu o výhodnější podmínky vedení běžného
bankovního účtu a vyjednala si poskytnutí slevy u využívaných operací. Tuto slevu banka
knihovně poskytla od května na jeden rok, o podmínkách pro následující období bude
knihovna ještě jednat.
Na zvýšení cen poskytovaných služeb za telefon a internet reagovala počátkem roku
knihovna žádostí o výhodnější tarif nebo individuální slevu. Společnost O2 poskytla
knihovně výhodnější možnost telefonování, ta byla ale závislá na změně používaných
přístrojů. Při instalaci těchto přístrojů vznikly technické komplikace, které způsobovaly
na přelomu prázdnin kompletní výpadky telefonní sítě. Počátkem července byly všechny
komplikace dořešeny.
Koncem roku se začaly množit problémy s webovými stránkami, kvůli kterým knihovna
nemohla pružně aktualizovat své stránky. Protože problémy navzdory veškeré snaze
o jejich řešení přetrvávaly, vedla situace v prosinci ke změně webhostingu.

Péče o knižní fond
V průběhu prázdnin v oddělení pro děti proběhla rozsáhlá revize signatur dokumentů,
při které bylo fyzicky zkontrolováno a porovnáno s digitálními záznamy přes 10 500
dokumentů. Bylo nalezeno přibližně 500 chyb (zejména u starších dokumentů), které byly
ihned odstraněny.
V oddělení pro dospělé se postupně vyprofilovala skupina čtenářů (resp. čtenářek)
často žádající jeden konkrétní typ literatury. Knihovna v reakci na tyto požadavky zřídila
samostatnou sekci fondu nazvanou „ženská duše“, která nyní uceleně a přehledně nabízí
knihy o duchovnu, psychologii, zdraví a životním stylu koncipované výhradně pro ženy.
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Ochrana zdraví a majetku
V roce 2016 nedošlo k žádnému úrazu na pracovišti a nově
příchozí pracovnice byla proškolena k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany.
Byly provedeny všechny povinně stanovené revize
(vzduchotechniky, výtahů, hasicích přístrojů) a revize EZS.
Knihovna není klimatizovaná, v prostorách je zavedena pouze
vzduchotechnika, většinu místností není možno větrat. V letních
měsících docházelo v knihovně k zhoršení cirkulace vzduchu.
Pro citlivější jedince a seniory se vzduch stával těžce dýchatelným
a omezoval jejich pobyt v půjčovně, pracovníkům pobyt v přehřátých
prostorách působil zdravotní obtíže, snižoval koncentraci
a výkonnost. Před nástupem vysokých letních teplot bylo z rezervního
fondu pořízeno pět stropních ventilátorů, které byly rozmístěny
v prostorách půjčovny pro dospělé a půjčovny pro děti.

Kontrolní činnost
V dubnu 2016 proběhla veřejnosprávní kontrola hospodaření
a ověření účetní závěrky za rok 2015, kterou provedl odbor interního
auditu Městské části Praha 2. V účetní závěrce nebyly zjištěny
nedostatky, tudíž byla doporučena ke schválení.

Navýšení prostředků na platy
Již v minulých letech se ukázalo, že aktuální stav na trhu práce způsobuje odliv
kvalifikovaných a schopných pracovníků do jiných, lépe placených oborů. Klíčovým
se pro knihovnu stalo kvalitní odborné síly adekvátně finančně ohodnotit. Vhodných
pracovníků s dostatkem zkušeností a odpovídajícím pracovním nasazením je na trhu
práce velký nedostatek.
Platy knihovnic jsou dány platovými tabulkami a průměrný plat knihovnice je výrazně
nižší než průměrný výdělek v České republice, například nástupní plat knihovnice byl
v roce 2016 méně než 13 tisíc korun. Přitom mnohé činnosti okolo práce s dětmi
a seniory, která je v knihovně podporována a ze strany škol a starší populace hojně
využívána, jsou do velké míry srovnatelné s činností v pedagogické sféře, kde se platy
řádově pohybují opět o několik tisíc výše. Nejedná se o ojedinělou jednorázovou práci –
například knihovnice oddělení pro děti tráví vedením výukových programů průměrně
2,5 hodiny na každý pracovní den. Učitelé také hojně využívají odborných vysokoškolských
znalostí pracovnic a žádají o pomoc s tvorbou školní četby nebo s přednášením
komplikovanějších literárních témat. Zákonem dané platové tarify navíc nijak
nezhodnocují, že životní náklady pracovníka v Praze jsou vyšší než v jiných krajích –
z toho důvodu je pro mnohé knihovníky výhodné odcházet do menších měst.
Na adekvátní poskytnutí nenárokových složek platu zaměstnancům nebyl v rozpočtu
knihovny dostatek prostředků.
Knihovna již od počátku roku sestavila přidělený rozpočet s ohledem na tuto
skutečnost a snažila se o úspory na ostatních účtech, aby mohla plnit vyšší mzdový limit.
Dostupných prostředků však není dostatek a úspory například na knižním fondu zpětně
snižují kvalitu služeb. Proto v průběhu roku zažádala knihovna o navýšení platových
prostředků a prostředků na nákup knižního fondu. Zastupitelstvo Městské části Praha 2
schválilo v září mimořádný příspěvek pro Knihovnu na Vinohradech ve výši 250 000 Kč
na platy zaměstnanců a příslušné odvody.
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Plán na rok 2017
Oddělení pro dospělé

-

Realizování dalších kurzů tréninku paměti pro seniory, rozšíření nabídky aktivit pro seniory.
Hledání nových finančních zdrojů na nákup nových knih.
Výrazná aktualizace knihovního fondu.
Spolupráce s partnerskými kluby, kulturní pořad se zajímavými osobnostmi Prahy 2.
Anketa spokojenosti a zájmů čtenářů.

Oddělení pro děti

-

Reorganizace fondu knih pro děti.
Příprava projektu deskových her pro čtenáře.
Spuštění nového projektu Storytelling ve spolupráci s Ivou Procházkovou.
Vývoj webových a facebookových stránek pro děti.
Vybavení skladů oddělení pro děti novými regály.
Pokračování spolupráce se školami, pořádání besed, lekcí, opětovné zapojení do projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.
Vytváření nových kulturních a vzdělávacích programů.
Pokračování úspěšné celoroční čtenářské soutěže pro školáky, spuštění její nové verze pro předškoláky.
Vytváření dalších zábavných aktivit (soutěže, kvízy).
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