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Služby uživatelům knihovny
Základní údaje o organizaci

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

Poskytované služby

Knihovna na Vinohradech na základě vymezení Zřizovací listinou příspěvkové organizace
poskytuje veřejné knihovnické a informační služby pro dospělé, děti a mládež:
- 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.
Již 10 let funguje knihovna v nových krásných prostorách na Vinohradské třídě, mezi
dvěma parky, na dosah od dvou zastávek páteřních linek tramvají a blízko stanice metra.
Zřizovatel – Městská část Praha 2 – stále dbá o rozvoj knihovny a podporuje ji v její činnosti.
V blízké budoucnosti se rozšíří prostory knihovny o místnost pro pořádání komorních akcí,
vznikající v současnosti z bytu, který koncem roku svěřila Praha 2 knihovně do užívání.
Knihovna vítá všechny generace a typy čtenářů. Od nejmenších sotva žvatlajících dětí
přes zvídavé školáky, rebelující teenagery, pracující dospělé vychutnávající si každou vzácnou
chvilku volna, až po mnoho seniorů, kteří v knihovně hledají relaxaci, poučení i přátele
podobných zájmů. Pro všechny má připraven zajímavý fond i nabídku nadstandardních akcí.
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Služby uživatelům knihovny
Výročí 10 let na nové adrese
15. května 2017 uběhlo přesně deset let, kdy Městská část Praha 2
otevřela na Vinohradské ulici 69 nově zrekonstruované prostory,
do kterých se Knihovna na Vinohradech přestěhovala z předchozí adresy
Korunní 15. Ve více než staleté historii knihovny se tím začala psát nová
kapitola a je to kapitola velmi úspěšná a šťastná. Díky tomu, že tyto
prostory byly zařízeny v moderním duchu a na míru potřebám Knihovny
na Vinohradech, poskytují knihovně možnost rozvíjet pestrou škálu
činností a získávat širší spektrum i vyšší počet spokojených uživatelů.
Knihovna u příležitosti tohoto výročí nachystala celodenní oslavu,
která byla koncipována jako připomínka tehdejšího otevření a zároveň
jako průřez - připomínka činností a úspěchů knihovny za dobu jejího
působení na nové adrese.

Na slavnostní akt byli přizváni hosté z řad předních představitelů Městské části Prahy 2
v čele se starostkou Janou Černochovou. V 10 hodin, tedy přesně 10 let poté, co v nových
prostorách knihovna poprvé otevřela dveře čtenářům, byla při symbolickém znovuotevření
přestřižena páska a uvítáni příchozí čtenáři. Přestřižení se zhostili paní místostarostka Alexandra
Udženija, pan místostarosta Michael Grundler a radní pro oblast kultury pan Jaroslav Šolc.
Pogratulovat přišli knihovně mezi dalšími významnými hosty i páni místostarostové Václav
Vondrášek a Martin Víšek a paní radní Jana Pospíšilová. Slavnostní řeč pronesla paní starostka,
která popsala cestu Knihovny na Vinohradech do dnešních dní a popřála jí k jejím pomyslným
narozeninám mnoho štěstí do dalších let. Paní starostce Janě Černochové, která stála u zrodu
samostatné příspěvkové organizace Knihovna na Vinohradech, do níž se kdysi přerodila původní
Bezručova knihovna, patří velký dík, stejně jako ostatním radním a zastupitelům, kteří knihovnu
podporují.
Účastníkům slavnostního znovuotevření a dopoledních oslav dala knihovna nahlédnout
do svých každodenních činností, jako je půjčování knih, ale také pořádání lekcí trénování paměti
pro seniory nebo budování knihovního fondu – tedy jak probíhá výběr, pořizování a začleňování
nových dokumentů do fondu. V oddělení pro děti jako téměř každý den probíhala beseda pro
školní třídu, které se návštěvníci rovněž z části zúčastnili. Tréninky paměti a programy pro školy
probíhají pouze pro přihlášené skupiny, manipulace s fondem je zase zákulisní, ryze provozní
odbornou záležitostí a veřejnost běžně nemá možnost do těchto aktivit nahlédnout. Proto tuto
jedinečnou možnost poodkrýt roušku „utajených činností“ za doprovodu komentáře paní
ředitelky diváci velmi ocenili.
Ani po zbytek dne nechyběl ukázkový průřez dalšími doplňkovými aktivitami, které
v knihovně probíhají. Zastoupily je lekce jógy smíchu, hry pro seniory, malování mandal a další.
Nabízely se knižní novinky, předčítaly se ukázky ze zajímavých knih, nechyběly tvůrčí a literární
aktivity pro děti nebo výstava originálních autorských šperků. Bohatý program plný zábavy a
pohody završila básnířka Marie Šťastná, držitelka prestižní ceny Jiřího Ortena. Četla své lyrické
básně prodchnuté citlivým pohledem do ženského nitra.
Celá akce byla odprezentována v tisku a rádiu a zaznamenala ji také TV Praha, která z ní
připravila reportáž do svého vysílání.
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Služby uživatelům knihovny
Výročí 10 let na nové adrese
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Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro dospělé – Osobní rozvoj a zdraví
Tréninky paměti
14. 3. 2017 a následně v průběhu roku – 13 účastníků přednášky a 194 účastníků kurzů
Hlavní a nejdůležitější činností v oblasti osobního rozvoje a zdraví jsou nadále tréninky
paměti pro seniory. Tvoří součást stabilní nabídky aktivit v knihovně. Již tradičně začínají
v prvním čtvrtletí v rámci Národního týdne trénování paměti ukázkovou hodinou, během níž
mají účastníci možnost přihlásit se na plánované kurzy. Ukázková hodina proběhla 14. března
a z velké části okamžitě naplnila kapacitu nabízených jarních i podzimních běhů.
Certifikovaná lektorka trénování paměti Marie Benediktová se osvědčila v práci se seniory
natolik, že díky její profesionální péči roste počet aktivních seniorů, kteří se hlásí do knihovny
a projevují zájem i o další činnosti.

Miroslava Kročková:
Kdo si hraje, trénuje
21. 2. 2017 a 9. 11. 2017 – 18 a 5 účastníků
Jednou z aktivit, které vykrystalizovaly v návaznosti na tréninky paměti, je využívání
deskových stolních her při rozvíjení mozku. Ve spolupráci se specialistkou na hry pro seniory
Miroslavou Kročkovou bylo uspořádáno únorové herní dopoledne a v listopadu zase herní
odpoledne, kde si senioři mohli vyzkoušet, jak využívat vhodné druhy her při zlepšování
paměti, postřehu a dalších dovedností, ať už sami nebo se zapojením rodiny a přátel.
Důležitým aspektem těchto aktivit je pro seniory samotné setkávání s vrstevníky, kteří mají
podobné zájmy a cíle. Nejen že to zpestřuje jejich společenský život, ale dává jim to také
možnost navázat nové kontakty.
Jedna z účastnic byla akcí nadšená do té míry, že poskytla knihovně finanční dar, aby bylo
možné deskové hry do knihovny dokoupit. Nyní jsou v knihovně k dispozici pro další využití i
na případné půjčení.
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Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro dospělé – Osobní rozvoj a zdraví
Dana Mikšíková:
Jóga smíchu
31. 1. 2017 a 25. 4. 2017 – 17 a 8 účastníků
Instruktorka Dana Mikšíková představila skupině zájemců neobvyklý druh jógy. Ukázala, že
cvičení zaměřená na cílený smích mohou přinést do života radost, dobrou náladu, prospívají
srdci, krevnímu oběhu, podporují imunitní systém, mohou dopomoci i redukci váhy. Při
workshopu plném smíchu ukázala nástroje, jak si při řešení složitých situací nevybírat
negativní pocity, jak nemuset tato období protrpět. Účastníci odcházeli s pocitem, že za vším
se může skrývat pozitivní zkušenost.
Radmila Karafiátová:
21. 9. 2017 – 15 účastníků

Vliv psychiky na lidské zdraví

Další pohled přinesla beseda Radmily Karafiátové, která se věnuje shromažďování znalostí
o skutečných příčinách nemocí, vyváženosti stravy a jejího vlivu na lidský organismus a hlavně
o tom, jak psychika ovlivňuje náš celkový zdravotní stav. Její zkušenosti z práce
s podvědomím a odbourávání psychických bloků umožňují předcházet nebo se následně
zbavit zdravotních disharmonií.
Marie Břízová:
26 10. 2017 – 16 účastníků

Pohyb v každém věku

Velkým potěšením bylo pro knihovnu spolupracovat s Nadací Olgy Havlové. Na úvod
Výbor dobré vůle zprostředkoval knihovně přednášku MUDr. Marie Břízové, Ph.D.,
specialistky Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze o významu pravidelného pohybu pro zachování zdraví
a vlivu omezené pohyblivosti na chod celého lidského organismu. Paní doktorka čerpala
z mnohaletých zkušeností a doporučila prospěšné pohybové aktivity, pomohla s volbou druhu
pohybu jako vhodné rekreační aktivity, poradila s výběrem cviků při konkrétních diagnózách,
na předcházení bolesti zad, s volbou lázeňskou léčby pro prevenci obtíží pohybové soustavy…
Spolupráce se osvědčila a v následujícím roce na ni bude navázáno.
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Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro dospělé – Osobní rozvoj a zdraví
Jana Pozlovská:
23. 11. 2017 – 18 účastníků

Skvělý zrak bez brýlí

Pokud rádi a hodně čteme, potřebujeme dobře vidět. Workshop Jany Pozlovské z Centra
zdravého vidění přinesl alternativní pohled na vady zraku. Na přednášce se účastníci
seznámili se základními fakty o fungování lidského oka, s vadami zaostření a s teorií zdravého
vidění. Následovaly praktické rady, jak své oči používat, jak se o ně starat, jak jim dopřát
potřebnou péči, aby se předešlo problémům s viděním. Nedílnou součástí byly praktické
ukázky a nácvik technik pro zlepšení zraku. Zájem přesahoval kapacitu workshopu, proto byly
domluveny další kurzy na příští rok.
Pavla Holubová:
30. 11. 2017 – 4 účastníci

Zelené potraviny

Přednáška o zkušenostech s užíváním superpotravin ječmene a chlorelly se držela motta:
„Co do těla vložíme, to se nám vrátí“.
Marta Ženatá:
7. 12. 2017 – 12 účastníků

Jak se tvoří mandala a jak s ní pracovat

Odpočinkový kurz malířky s desetiletou praxí tvorby mandal Marty Ženaté byl kapacitně
naplněn hned při prvním zveřejnění, což svědčí o velkém zájmu čtenářů o možnost učit se
nové věci, rozvíjet své schopnosti a zároveň tvořit. Účastníci se přesvědčili, že malíř se skrývá
v každém z nás, ovládli jednoduchý způsob, jak si vytvořit vlastní mandalu, dozvěděli se,
k čemu slouží, a jak ji lze využít ke zlepšení mnoha oblastí života.
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Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro dospělé – Kultura a vzdělání
Běla Janoštíková:
20. 3. 2017 – 19 účastníků

To kvítí – večer poezie květin

V předvečer světového dne poezie proběhlo v knihovně milé setkání se spisovatelkou
Bělou Janoštíkovou nad její novou sbírkou básní To kvítí. Básnířka své hosty provedla živým
poetickým herbářem prodchnutým vůní růže, břečťanu, kapradiny, fialky, pomněnky
a sedmikrásky. S jemnou grácií vyprávěla příběhy o rostlinách i o tom, co samy rostliny
vyprávějí, a nádherně tak navodila atmosféru prvního jarního dne. Návštěvníci odcházeli
ve slavnostní náladě s malou květinou na památku.
Jan Přeučil, Eva Hrušková:
20. 4. 2017 – 41 účastníků

Kniha jako součást života moderního člověka

Velmi úspěšně se zdařila dubnová akce ve spolupráci s klubem Dvojka pro přátele kultury.
Byla určena cíleně členům klubu a jednalo se o literární pořad dvou výrazných osobností
kulturního života Prahy 2, Evy Hruškové a Jana Přeučila. Oba herci se přišli do knihovny
podělit o zážitky s knihami a vzpomínky na některé z nich. Svým osobitým projevem
zprostředkovali několik vybraných ukázek a jako nové tváře nakladatelství Alpress přiblížili
ostatním svůj vztah ke knihám. Oba považují knihy za nedílnou součást života moderního
člověka. Posluchačům se dostalo pobavení i možnosti si zasoutěžit. Za zodpovězení otázek o
Knihovně na Vinohradech mohli vyhrát ceny od zmíněného nakladatelství a Městské části
Praha 2.
Pavel Sládek:
22. 6. 2017 – 4 účastníci

Sekularizace v islámských zemích

Mgr. Pavel Sládek prezentoval veřejnosti svou odbornou přednášku, původně sestavenou
pro studenty, na toto aktuálně diskutované téma.

9

Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro dospělé – Kultura a vzdělávání
Petr Borkovec, Rober Wudy:
27. 11. 2017 – 36 účastníků

Čerň pevná tak, že podepírá

Přestože existují žádanější beletristické žánry, jako detektivky, fantasy nebo romány
pro ženy, je velkou radostí a úspěchem, když se knihovně podaří oslovit také čtenáře tak
krásného žánru, jako je poezie. Do komorního prostředí knihovny přilákal úctyhodný počet
příznivců poetiky autorský večer básníků Petra Borkovce a Roberta Wudyho, který
je v současnosti rovněž místním knihovníkem. Básník, překladatel a publicista Petr Borkovec
představil mimo jiné své poslední dílo, kterým jsou tentokrát povídky „Lido di Dante“.
Vedle textů básnických tak zazněly i prozaické, texty z italských cest, nokturna, bajky a další.
Vánoční setkání seniorů
15. 12. 2017 – 20 účastníků
Jako vyjádření uznání seniorům za celoroční úsilí, s jakým se věnovali svému osobnímu
rozvoji při hodinách trénování paměti a dalších aktivitách jim určených, připravila knihovna
vánoční posezení s programem na téma „Senioři a jejich možnosti vzdělávání“. Předvánoční
atmosféru navodila vybranými vánočními skladbami houslistka Barbora Brtnová, která
je zároveň pracovnicí knihovny. Lektorka, která se seniorům celý rok věnuje, pro ně vybrala
nejzajímavější pasáže z bakalářské práce, na níž se prostřednictvím vyplňování dotazníků
podíleli. A jaké byly výsledky zmíněné studie? Dokládá, že čtenáři z řad seniorů jsou spokojeni
s navštěvovanými kurzy, že zaměřením aktivit se knihovna „trefila do černého“, jak zní citace
z této práce. Aktivity jsou pro seniory dostatečně atraktivní, pomáhají jim měnit zaběhlé
stereotypy a probouzejí v nich zájem a chuť do další práce na sobě samých. Knihovna se tak
stává místem, kde se mohou nejen vzdělávat, ale také navazovat nové společenské kontakty
mezi svými vrstevníky. Je zde naplňována jejich potřeba družit se s ostatními, být přijímán
a někam patřit.

10

Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro děti – mimo prostory knihovny
27. 5. 2017
RatolestFest
Prezentace knihovny na festivalu volnočasových aktivit pro děti (cca 500 účastníků)
Již potřetí připravily knihovnice ukázky své činnosti pro akci RatolestFest – festival sportů,
kroužků a dalších aktivit pro pražské děti. Festival každoročně nabízí rodičům v době, která
je vhodná pro výběr volnočasových kroužků, prezentace organizací a sportovních aktivit,
do kterých je možné děti v příštím roce přihlásit. Knihovna na Vinohradech si dává záležet,
aby zde mezi spoustou pohybových aktivit byla viditelně zastoupena i kulturní složka rozvoje
dětí. Mnozí rodiče se teprve zde poprvé setkávají s informací, že v Praze nabízí své služby
i další knihovny mimo nejrozšířenější Městskou knihovnu. Akce je návštěvnicky velmi hojná,
u stánku knihovny se v průběhu dne zastaví a přečte si knihu či se zapojí do jiné připravené
aktivity (hry, soutěží, výzev) několik set dětí a jejich rodičů. Řada z nich hned na místě využije
možnost do knihovny dítě přihlásit nebo knihovnu v nadcházejících dnech osobně navštíví.
Rodiče oceňují nejčastěji fond, ve kterém jsou čtenářům dostupné mnohé knižní novinky,
že mají knihovnice v tomto fondu podrobný přehled a dokážou jim pohotově pomoci
i se speciálními požadavky nebo čtenářskými hendikepy, také aktivní energický přístup
knihovnic a také celoroční motivační soutěž pro děti.
V roce 2017 se potýkalo dětské oddělení s nedostatkem pracovníků, po celé
1. pololetí zcela chyběl 1 ze 3 potřebných pracovníků a teprve po prázdninách se začala
zaučovat nová knihovnice. Proto oddělení muselo oproti předchozím rokům omezit
počet akcí pořádaných mimo knihovnu a soustředilo se kromě besed a lekcí hlavně
na přínosnější a organizačně jednodušší akce v knihovně.
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Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro děti – projekty
Iva Procházková:
Storytelling
5 setkání od ledna do června – 23 účastníků
Storytelling je vyprávění příběhů. Je to ta nejobyčejnější a nejvzácnější lidská činnost,
neboť všichni ve svém životě vyprávíme. Jsme zároveň autory i hlavními postavami
svého vyprávění. Jakmile se děti naučí mluvit, chtějí příběhy nejen poslouchat, ale také
vytvářet, ať už se jedná o vyprávění realistické, nebo plné fantazie.
Podporovat vypravěčské schopnosti u dětí je velmi přínosné, a to zejména v dnešní
době, kdy právě tyto schopnosti utlumují informační technologie. Storytelling rozvíjí
dětem představivost, pozornost, slovní zásobu, sociální a emoční inteligenci (tzv. EQ),
koordinaci mysli a těla, děti se učí překonávat vlastní nesmělost, dávat prostor jiným,
rozlišit odstíny vyprávění, užívat a chápat slovní humor apod.
Paní spisovatelka Iva Procházková, sama zkušená a mnohokrát oceňovaná vypravěčka,
spisovatelka a porotkyně literárních soutěží, oslovila Evu Šmídovou s návrhem na společný
projekt – aby na dětském oddělení Knihovny na Vinohradech uspořádaly setkávání
s dětmi, při kterých by mohla paní spisovatelka společně s mladými vypravěči rozvíjet
i pozorovat jejich rétorické schopnosti, podporovat je ve vyprávění tím, že jim bude
naslouchat i pomáhat ve vyjadřování a kompozici příběhu, otevírat jim dveře radosti
ze samotné tvorby vlastních „stories“.
Paní Procházková má bohatou životní zkušenost s vyprávěním i vyučováním, vychází
z postupů výuky v západní (anglofonní) kultuře a svou pozornost dětem Knihovny
na Vinohradech nabídla bezplatně. Knihovnice shromáždily různorodou skupinu celkem
11 dětí – 5 děvčat a 6 chlapců. Nejstarší slečna měla 10 let a nejmladší teprve 3 roky.
Navzdory pestrosti skupiny děti vydržely vždy celou hodinu vytvářet příběh, zapojovat se
podle svých sil, tvořit k příběhu výtvarné pomůcky a samy určovat témata dalšího setkání
(děti si například vybraly, že chtějí tvořit příběh o kostlivci, robotovi nebo kentaurovi).
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Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro děti – projekty
Soutěž o pirátský poklad
Dlouhodobá motivační soutěž k podpoře čtení s porozuměním
Stabilní součástí programu pro děti a zároveň vzdělávání knihovnic se stala příprava
otázkové soutěže o poklad. Knihovna si razí vlastní „mince“ nazvané „falešné šesťáky“
a knihovnice denně (a to z drtivé většiny mimo pracovní dobu) čtou knihy z fondu pro děti,
aby je opatřovaly soutěžními otázkami.
Počet titulů soutěžních knih v roce 2017 dosáhl čísla 2 495 (otázkami je samozřejmě
opatřen každý duplikující svazek, skutečné množství soutěžních knih je tedy vyšší). Tolik
knih bylo postupně knihovnicemi pročteno (nejedná se o prolistování, ale skutečné
přečtení knihy), opatřeno soutěžními otázkami a černým proužkem nad signaturou.
V kategorii od 6 do 8 let je to 100 % knih. Kromě knih pro děti od 6 do 15 let se jedná
i o některé knihy tzv. „školní četby“, aby byla tato část školních povinností pro čtenáře
o něco lákavější. Důvody číst mají děti – zábava, poučení a výhra, a také knihovnice, které
díky tomu, že knihy opravdu osobně znají, vyhledává mnoho rodičů a učitelů.
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Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro děti – oslavy začátků čtení
Hurá zpátky do š… – hurá zpátky do knihovny!
4. – 8. 9. 2017 – 57 účastníků
O letních prázdninách je oddělení pro děti otevřeno jen jeden den v týdnu a čtenáři
mohou využívat prodloužené výpůjční doby na téměř tři měsíce. Začátek školního roku
je tím pádem pro mnohé „návratem do knihovny“ a děti pak knihovnu berou doslova
„útokem“. Vzhledem ke kráceným rozvrhům ve školách navíc mnohdy neregistrují otevírací
dobu a chodí do knihovny i během zavíracích hodin. Příchod nového školního – tedy hlavně
půjčovacího roku oslavila knihovna touto akcí. Děti našly otevřené dveře po celý den, tedy
o 18 hodin déle, než je běžná týdenní otevírací doba. Toho využilo 57 čtenářů. Knihovnice
se rozhodly cíleněji věnovat hlavně rodičům začínajících čtenářů a čerstvých prvňáčků,
aby jim pomohly najít optimální literaturu a poradily, jak dětem učení této významné
dovednosti zpříjemnit. Rodičům se dostalo nabídky výběru ze stále se rozšiřující škály knih
psaných především genetickou metodou či obrázkovým čtením.
Celostátní projekt Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka
9. ročník 1. 1. až 30. 6. 2017 – 10 tříd (258 zapojených a odměněných dětí, 1091 účastníků)
a 10. ročník 13. 10. až 31. 12. 2017 – 9 tříd (229 zapojených dětí, 377 účastníků)
Knihovna se v obou školních rocích zasahujících do roku 2017 jako tradičně zapojila
do projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Skrze něj žáci 1. tříd nabývají základní
povědomí o fungování knihoven, práci s knihami a stávají se z dětí učících se písmenka
skutečnými čtenáři. Většina školáků v této době získá svou vlastní průkazku do knihovny.
Pásmo obsahuje 1 besedu a 1 lekci (jak využívat služby knihovny, jak se registrovat,
půjčovat si a jak si hledat vhodné knížky) v podzimní části a 4 besedy a 1 lekci (o zásadách
chování v knihovně a péči o knihy) v době mezi lednem a červnem. Na závěr školního roku
jsou prvňáčci slavnostně odměněni dotovanými knížkami s výhradní distribucí v rámci
tohoto projektu. Projekt probíhá pod záštitou a za finanční dotace Svazu knihovníků
a informačních pracovníků. V Knihovně na Vinohradech bylo ke konci roku 2017
registrováno 91 % prvňáčků z roku 2016/2017 a 83 % prvňáčků z roku 2017/2018.
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Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro děti – akce na zvláštní přání
Program pro ruskojazyčnou skupinu Top-top centrum
30. 5. 2017 – 14 dětí, 4 dospělí
Pracovnice z Top-top centra, školky pro rusky hovořící děti, se obrátily na Knihovnu
na Vinohradech, zda by bylo možné uspořádat informační lekci pro jejich svěřence, kteří
ovšem stejně jako většina pedagogů ve školce hovoří pouze rusky. V rámci výuky chtěly
seznámit děti s principem půjčování knih z knihovny, a co všechno mohou v knihách najít.
Pracovnice centra formulovaly své přání jako velkou prosbu a uvedly, že v ostatních
knihovnách a centrech čtení neuspěly, neboť organizace neměly ruskojazyčný personál
a neviděly způsob, jak program v cizím jazyce vést. Situaci komplikovalo navíc to,
že se jednalo o děti ve věku 3-4 roky, tedy citlivější na poutavost programu a formu
komunikace. Ačkoliv ani žádná z knihovnic oddělení pro děti rusky nehovoří, akci přijaly
jako výzvu a program uspořádaly. Využily přitom dramatizace s maňáskovými pomocníky,
částečné simultánní tlumočení skrze jednu z pracovnic, která česky rozumí, a přímé
komunikace pomocí gest a řádky pohotově odposlechnutých nebo předpřipravených
slovíček. Díky překladu do ruského jazyka a bohatému vizuálnímu doprovodu byly všechny
bariéry dětí rychle překonány a následně si mohly samy prohlédnout spoustu knih.
Zločiny v knihovně pro 3 třídy EKOŠKOLY Chmelnice
23. 10., 24. 10. a 25. 10. 2017 – 77 účastníků
Na Knihovnu na Vinohradech se obrátil pan učitel Tomáš Novák, který v předchozích
letech pracoval na jedné z blízkých škol a pravidelně navštěvoval programy Evy Šmídové.
Na jeho doporučení a jeho prostřednictvím oslovil knihovnu učitelský sbor ZŠ Chmelnice,
zda by bylo možné uspořádat literární akce i pro ně navzdory vzdálenosti jejich školy, jelikož
blízká knihovna jim neposkytuje žádnou vhodnou možnost spolupráce. Postupně tedy tři
třídy absolvovaly program o hojně půjčovaném žánru – detektivkách. Děti měly za úkol
rozlousknout několik případů a následně se jim dostalo doporučení velké spousty knih
s touto tématikou. Část dětí byla místní atmosférou natolik nadšená, že se i přes větší
vzdálenost ze Žižkova rozhodly v knihovně registrovat.
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Služby uživatelům knihovny
Besedy a lekce pro školy
V roce 2017 v oddělení pro děti proběhlo:
241 besed – 4 928 účastníků
59 informačních lekcí – 1 215 účastníků
26 speciálních akcí pro školy – 653 účastníků
Celkem je to 326 pořadů, kterých se zúčastnilo 6 796 dětí.
Besedy a informační lekce tvoří zásadní většinu všech akcí
knihovny. Jejich cílem je přivádět do ní mladé čtenáře,
vzdělávat je a vychovávat, ale také inspirovat a bavit.
Probíhalo celkem 45 různých druhů (témat) programů
pro 0. – 6. ročníky základních škol a mateřské školy.
Zásady při tvorbě besed:
Eva Šmídová, která besedy pro školy tvoří, vychází
při koncipování programů ze zásad zážitkové pedagogiky
a skautingu. Vyhýbá se přednášení, které by pro děti bylo
příliš monotónní. Raději volí zásadu „škola hrou“.
Na besedách je kladen důraz na to, aby děti dostaly
knihy do ruky, seznamovaly se se zajímavými tituly,
vnímaly různorodost literatury. Nezanedbatelné místo
zde má společné čtení a také prezentace knih, z nichž
většinu knihovnice samy přečetly. Nedoporučují knihy
mimo vlastní čtenářskou zkušenost. Učitelům je nabízeno
i připravení besedy na téma dle jejich návrhu, již dlouho
toho ale žádný nevyužil. Spíše vyhledávají a oceňují pomoc
paní Šmídové při tvorbě školní četby.
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Služby uživatelům knihovny
Besedy a lekce pro školy
Pražské děti obklopuje pestrá škála různorodých
volnočasových aktivit (na rozdíl například od malých obcí,
kde knihovny zároveň suplují funkci výtvarných kroužků
apod.). Autorka se proto drží striktně literárních témat,
pokaždé pracuje s konkrétní knihou, skupinou tematicky
podobných knih nebo literárním žánrem. Všechny
knihovnice se zde komplexně snaží, aby děti vnímaly
čtení především jako zábavnou záležitost a nespojovaly si
knihovnu hlavně se školními povinnostmi. Besedy proto
nikdy nesuplují část výuky (např. téma B. Němcová,
Osvobozené divadlo), ale doplňují a rozšiřují ji.
Mnoho besed obsahuje i rovinu, ze které se rozesmějí
a občas něco dozvědí také učitelé. Velmi vítáno je, že se
mnozí učitelé účastní besed po boku svých dětí. Zapojují
se do programu, reagují na podněty knihovnice, „hrají“
spolu s dětmi. Mimo jiné to třídy s učiteli stmeluje, žáci
je vnímají více jako své „parťáky“ a ne jako pouhý dozor.
Důležitým prvkem při tvorbě besed je moment
překvapení, napětí. Občas se knihovnice nebojí děti
šokovat (oblíbenými momenty jsou například, když děti
přijdou do knihovny, kde se suší prádlo; čtení pohádky
Arnošta Goldflama O hovínku …). Pokud to vedení školy
nevyžaduje, knihovnice předem nesděluje téma příští
besedy, odhalení pak může být mnohem působivější.
Umožňuje to důvěra učitelů v kvalitu programů, kterou
knihovna získala skrze jejich pozitivní zkušenosti a kladné
reference. V současnosti pouze 2 učitelé z 60 chtějí mít
kontrolu nad tématy zvolenými pro následující besedy.
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Služby uživatelům knihovny
Besedy a lekce pro školy
Oblíbenou součástí besed jsou hry a soutěže.
Pokaždé jsou tematicky provázány s přečteným textem
nebo s použitými knížkami. Pomocí her nebo soutěží
přečtené příběhy ožívají. Děti se stávají hrdiny. Pokud
dobrodruh pátrá po pokladu, děti se do příběhu lépe
vžijí, zkusí-li si na vlastní kůži poradit s neznámou šifrou.
„Ale paní knihovnice, to je těžké!“
„Lehké úkoly já nedávám.“
Obdobný rozhovor už je v knihovně vlastně úsměvným
pravidlem. Týž program je různým třídám přizpůsobován
vzhledem k schopnostem dětí. Umožňuje to fakt,
že s většinou tříd se knihovnice setkávají měsíc co měsíc.
Většinu z nich dobře znají. Úkoly jsou zadávány tak, aby
hráči/soutěžící nedostali nic zadarmo, na druhou stranu
aby úkoly nezůstaly nesplněny. Přes překážky ke hvězdám.
Tak se mohou děti rozvíjet a končit s dobrým pocitem.
„Hurá, dokázali jsme to!“
Besedy se nezaměřují pouze na beletrii, věnují se
i naučné literatuře a návodům (na vyrábění, experimenty,
aktivity). Už v prostoru knihovny si děti vyzkouší, jak jim
rozumět, ať půjčené knihy nezůstanou doma nevyužity.
Mimo to je zařazována řada aktivit, které cvičí děti
ke vzájemné komunikaci, spolupráci, toleranci, respektu;
jistý třídní „teambuilding“. Častá je práce v týmech.
Vedoucí besedy se vždy snaží dát stejný prostor všem,
ať už se hlásí či ne, upovídaným, zakřiknutým, odvážným,
nesmělým, myslí i na zapojení dětí s hendikepem.
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Služby uživatelům knihovny
Besedy a lekce pro školy
Jak je to s pomůckami:
Knihovnice během programů využívají bohatý
obrazový doprovod, scénické doplňky, vizualizace. Dětem
to velmi pomáhá při soustředění i k snazšímu pamatování
informací, zejména když jsou v dnešní době zvyklé
na množství informačních technologií. Také pro hry jsou
potřeba mnohé doplňky, počínaje na míru vytvořenými
samolepkami a konče třeba autorskou deskovou hrou.
Tvůrkyně besed bývají často ze strany učitelů tázány,
kde (u jakých firem, cena) pořizují pomůcky nebo odkud
čerpají (z jaké odborné literatury) hry a aktivity, aby
mohli při výuce podobné materiály začít používat.
Knihovna však nemá v rozpočtu prostředky na to,
aby si pro časté akce, jako jsou besedy, nechávala
pomůcky zakázkově vyrábět, ani aby pořizovala materiály
nákladnější než základní kancelářský standard. Knihovnice
oddělení pro děti všechny pomůcky vymýšlejí a vyrábějí
vlastnoručně za pomoci běžného zboží z papírnictví –
obvyklé druhy papírů, etikety, kreslicí potřeby, tiskárna,
volně dostupné počítačové programy, laminování...
Tazatelé bývají touto informací velmi udiveni –
pomůcky skutečně působí technicky náročně a velmi
profesionálně. Za jejich výrobou stojí ale pouze
kreativita, úsilí a vysoké umělecké schopnosti knihovnic
oddělení pro děti, ať už se jedná o talent kreslit, znalosti
počítačové grafiky nebo dovednosti potřebné k sepsání
autorských příběhů, případně celé deskové hry.
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Služby uživatelům knihovny
Besedy a lekce pro školy
Informační vzdělávání:
Cílem programů pro školy není pouhé produkování
kulturních programů, ale stejnou měrou i informační
vzdělávání žáků a podpora využívání knihovny. Od 1. třídy
se děti učí nacházet si pro sebe vhodné (a poutavé) knihy.
Děti jsou v Knihovně na Vinohradech od malička
vychovávány, aby byly samostatné – aby si dokázaly
veškeré potřeby v knihovně vyřídit samy. Aby si
s knihovnicemi vytvořily osobní vztah, důvěřovaly radám
knihovnic a vyhledávaly je, respektovaly jejich pokyny,
aby znaly a prováděly postupy půjčování, prodlužování,
rezervování, aby nekomunikovaly prostřednictvím rodičů,
ale samy knihovnice požádaly o prodloužení, vyhledání
knih, doporučení vhodné literatury, aby se nebály
do knihovny přijít ani „s malérem“ – například když
se zpozdí při vracení nebo když poškodí knihu.
Součástí každé besedy je vracení knih a čas, kdy si děti
mohou vybrat knihy k půjčení – z části z literatury, která
byla doporučena v rámci besedy, z části dle pokynů učitelů
(knihovnice na přání učitele připraví a nabídne zásobu
vhodných titulů pro povinnou školní četbu), mimo to
si ovšem děti hledají knihy dle vlastních preferencí.
Minimálně jednou ročně se každá třída účastní
tzv. informační lekce, tedy programu zaměřeného ryze
na prohlubování čtenářských znalostí: fungování knihovny,
vyhledávání ve fondu, selektování informací, od 4. třídy
jsou děti školeny ve vyhledávání v online katalogu knih.
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Statistika
registrovaných čtenářů
dospělí
děti

2014
1 135
940

2015
1 204
1 226

2016
1 128
1 398

2017
1 315
1 733

celkem

2 075

2 430

2 526

3 048

pravidelných uživatelů
dospělí
děti
celkem

2014
0
713

2015
30
910

2016
56
1 335

2017
25
1 347

713

940

1 391

1 372

Počet registrovaných uživatelů
celkem uživatelů

2014

2015

2016

2017

dospělí

1 165

1 204

1 128

1 315

děti
celkem

1 208
2 373

1 449
2 653

1 634
2 762

1 926
3 241

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 žáci, kteří 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 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, 88 % je registrováno.
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).
V roce 2017 se nově (poprvé) do knihovny přihlásilo 371 dětí a 280
čtenářů nad 15 let, tzn. v oddělení pro dospělé (od 15 let bývají čtenáři
registrováni v oddělení pro dospělé – u nově registrovaných to platí vždy,
stávající čtenáři oddělení pro děti, kteří dosáhnou věku 15 let, dostávají až
do svých 18 let na výběr).
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Využívanost knihovny celkem podle účelu návštěvy
dospělí v půjčovnách
dospělí na lekcích
děti na akcích
děti na besedách

dospělí na akcích
děti v půjčovnách
děti na lekcích

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.
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0
2013
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Návštěvnost knihovny

2016

2017

návštěvníků celkem
dospělí
děti

2013
15 769
7 437

2014
16 469
10 393

2015
16 488
13 376

2016
16 869
14 950

2017
15 355
15 651

celkem

23 206

26 862

29 864

31 819

31 006

Oddělení
pro děti počet
návštěvníků
v roce 2017 opět
vzrostl a oddělení
pro dospělé klesl.
Z dlouhodobého
hlediska knihovna
ukazuje, že o její
služby je stále
větší zájem.
Průměrný věk
čtenářské
populace stále
klesá – čím dál
častěji knihovnu
vyhledávají mladí
lidé a děti.

návštěvníků půjčoven
dospělí
děti

2013
15 641
4 951

2014
16 058
9 481

2015
15 851
11 845

2016
16 135
14 190

2017
14 845
16 263

celkem

20 592

25 539

27 696

30 235

31 108

návštěvníků besed
děti

2013
2 133

2014
3 290

2015
3 595

2016
4 674

2017
4 928

návštěvníků lekcí

2013

2014

2015

2016

2017

dospělí
děti

8
506

296
786

428
703

532
1 275

214
1 215

celkem

514

1 082

1 131

1 807

1 429

návštěvníků akcí
dospělí
děti

2013
120
921

2014
115
591

2015
209
1 658

2016
202
1 908

2017
296
1 153

celkem

1 041

706

1 867

2 110

1 449
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Pořádané akce
navštěvujících tříd
pravidelně (registrovaných)
jednorázově
celkem
počet besed
děti
počet lekcí
dospělí
děti

2013

2014

2015

2016

2017

31

40

42

56

58

3

10

4

4

7

35

50

46

60

65

2013

2014

2015

2016

2017

95

170

183

229

241

2013
1
18

2014
34
42

2015
85
37

2016
100
63

2017
39
59

19

76

122

163
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7

7

14

9

14

děti

15

24
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34

celkem

22

31

49

27

48

celkem
počet kulturních akcí
dospělí
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0
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V roce 2017 postihl knihovnu personální nedostatek a po většinu roku musela pracovnice, která pořádá lekce tréninků pro seniory, zastávat jiné knihovnické úkoly
potřebné pro chod půjčoven. Nebylo proto možné, aby knihovna uspořádala stejný počet kurzů, jako v předchozích letech.
Oddělení pro dospělé se ale zadařilo uspořádat větší množství přednášek a workshopů než v předchozím roce. Největší zájem mezi účastníky je o akce s tématy
osobního rozvoje a zdraví, na literární témata se však také dostalo. Akce pro širokou veřejnost mnohdy přinášejí knihovně nově registrované čtenáře, kterým se prostory
a atmosféra knihovny zalíbí.
Oddělení pro děti se opět o několik desítek akcí překonalo. Zejména vzrostl počet kulturních akcí pro děti, z nichž část probíhala v prostorách knihovny o sobotách,
a to proti předchozímu roku téměř na dvojnásobek. Nejdůležitější činností oddělení kromě půjčování dokumentů je ale stále pořádání besed pro školní třídy, protože
se jedná o nejúčinnější prostředek, jak motivovat děti ke čtení a hlavně jak naučit děti číst s radostí.
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Stav fondu a výpůjčky
Stav fondu udává počet knih, kterými knihovna disponuje. Přírůstky a úbytky udávají roční pohyb
fondu. Oddělení pro dospělé provedlo v roce 2017 rozsáhlou aktualizaci fondu. Vyřazením zastaralých,
opotřebovaných a dlouhodobě nepůjčovaných dokumentů knihovny vytvářejí prostor pro nově
doplňované, atraktivnější dokumenty.
Počet vypůjčených dokumentů udává, kolikrát byl dokument vypůjčen (odnesen) z knihovny; není
započítáno prodloužení výpůjček.
Počet dokumentů na čtenáře je průměrný počet dokumentů, které si zapůjčil jeden čtenář za rok.
Počet rezervací roste. Tato služba je pro čtenáře nad 15 let zpoplatněná a v roce 2017 došlo k jejímu
zdražení na 10 Kč za dokument. Čtenáři začali více zvažovat, zda o tuto nadstandardní službu požádají.
V oddělení pro děti její využívání naopak výrazně vzrostlo. Ve většině případů jde o dokumenty
školní četby, jejichž přečtení dostává zadáno vždy celá třída či dokonce několik tříd. Knihovnice se
ve spolupráci s vyučujícími snaží naučit děti, aby začaly tento požadavek plnit co nejdříve, průběžně,
a ne až s blížícím se termínem odevzdání úkolu. Pak se totiž mnohdy stávalo, že požadovaná kniha byla
většinu roku v knihovně nevyužitá k dispozici, a následně ji požadovalo několik desítek dětí zároveň,
přičemž vyhovět se dalo jen tolika jedincům, kolik multiplikátů knihovna vlastní. Pochopení a využívání
rezervačního systému pomáhá mnoha dětem tomuto problému předejít.

Vypůjčené dokumenty
děti

75 000

dospělí

50 000

25 000
0
2014

2015

2016

2017

vypůjčené dokumenty
dospělí
děti
celkem

2014
40 714
15 292
56 006

2015
39 602
21 367
60 969

2016
37 995
18 327
56 322

2017
35 877
20 217
56 094

dokumentů na čtenáře
dospělí
děti
průměrně

2014
36
16
27

2015
33
17
25

2016
40
17
27

2017
32
16
22

stav fondu
dospělí
děti
celkem

2014
49 976
10 446
60 422

2015
49 663
10 914
60 577

2016
49 746
11 586
61 332

2017
46 877
12 824
59 701

přírůstky
dospělí
děti
celkem

2014
1 772
1 160
2 932

2015
2 157
1 422
3 579

2016
1 675
1 053
2 728

2017
1 454
1 332
2 786

úbytky
dospělí
děti
celkem

2014
429
180
609

2015
2 844
580
3 424

2016
1 636
337
1 973

2017
4 298
119
4 417

odebíraných periodik
dospělí
děti
celkem

2014
21
5
26

2015
20
7
27

2016
21
7
28

2017
22
7
29

vyřízených rezervací
dospělí
děti
celkem

2014
1 819
811
2 630

2015
2 193
1 192
3 385

2016
2 317
1 292
3 609

2017
1 871
2 151
4 022
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Propagace a on-line prostředí

Využití on-line služeb
návštěvy webu

vstupů do katalogu

vstupů do konta

35 000

K pravidelnému informování o své činnosti využívá Knihovna na Vinohradech Noviny
Prahy 2, nově v teplých měsících improvizovanou čítárnu před knihovnou, facebookový profil
(https://www.facebook.com/knihovnanavinohradech/), který ke konci roku sledovalo 152
uživatelů, a své webové stránky (www.knv.cz).
V rámci webových stránek knihovny mají čtenáři k dispozici 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.
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Vnitřní záležitosti organizace
Personální činnost knihovny








Knihovna v roce 2017 zaměstnávala:

Schválený limit pracovníků:

9

6 pracovníků na plný pracovní úvazek po dobu celého roku,
3 pracovníky na plný pracovní úvazek na část roku
1 pracovníka na poloviční úvazek na část roku.

Přepočtené fyzické osoby:

7,96

Skutečný stav na konci roku:

9

Dále knihovna zaměstnávala střídavě v průběhu roku:

Plnění počtu pracovníků:

88,44 %

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

Jedna pracovnice byla na rodičovské dovolené a jedna pracovnice
byla téměř celý rok v pracovní neschopnosti.
Do roku 2018 přechází 7 pracovníků na plném a 1 pracovník
na polovičním pracovním úvazku. Od 5. března se vrátí ředitelka
z rodičovské dovolené a nahradí ředitelku jmenovanou na dobu jejího
zástupu.

Čerpání platových prostředků
Platové prostředky
Ostatní organizační náklady
Z fondu odměn

Limit
Skutečnost
Plnění
2 300 000,00 2 300 000,00
100,00 %
108 000,00
108 000,00
100,00 %
13 625,00

Schválený limit platových prostředků ve výši 2 300 000 Kč nebyl překročen.
Na ohodnocení mimořádných pracovních výkonů nad rámec platových prostředků
byl použit fond odměn.

Schválený limit pracovníků nebyl překročen.
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Provozní záležitosti
Od začátku roku 2017 je v platnosti nový ceník, který reflektuje
potřebu rychlejšího cirkulace knihovního fondu (zdraženy byly pouze
upomínky a rezervace). Nástroj se osvědčil, čtenáři více dbají
na dodržování výpůjčních lhůt. Na poplatcích z prodlení knihovna
vybrala o 20 000 Kč více, než v roce 2016.
Do roku 2020 má být ukončena podpora stávajícího
knihovnického systému Clavius. Knihovna uvažuje o nových
moderních metodách provozu knihovnického systému na základě
webového rozhraní apod. Shromáždila informace o programech Koha
a Evergreen s volným zdrojovým kódem a zmapovala celkovou situaci
v oblasti dostupných knihovnických programů. Po zvážení všech jejich
nevýhod a zkušeností z ostatních knihoven se však jako nejlepší
varianta jeví knihovnický program Tritius, který se nejvíce podobá
tomu současnému a poskytuje nejširší spektrum nástrojů. Jako
vhodná se jeví jeho varianta pronájmu licence. V tomto případě
by se sice platil měsíční paušál (cca. 5 900,- Kč/měsíc), ale odpadly
by náklady na pořízení vlastní licence (cca. 332 000,- Kč), updatů
a výkonného serveru, jeho zabezpečení a údržby.
V rámci podpory knihovnického vzdělávání se knihovna zavázala
věnovat studentce Vyšší odborné školy informačních služeb, která
zde v prvním pololetí nastoupila na několikaměsíční školní praxi.
Péče o praktikanty knihovnu zatěžuje, neboť se jedná mnohdy
o první, proto často velmi neobratné pokusy studentů v praxi
knihovnického oboru. Je nezbytný soustavný dohled některé stálé
pracovnice, která je zodpovědná za školení praktikantky, korigování
její práce a napravování vzniklých chyb. Z dlouhodobého hlediska
se však jedná o přínosnou činnost, protože absolvování praxe
je nezbytnou součástí kvalitního vzdělání příští knihovnické generace.

Propagace a spolupráce
Při projednávání výroční zprávy za rok 2016 se narazilo na problém nedostatečné
viditelnosti knihovny z ulice. Paní starostka navrhla jako možné řešení částečný zábor
chodníku před vstupem do budovy, kde knihovna sídlí. Odbor kanceláře starostky
a vnějších vztahů podal žádost o zábor chodníku na letní období (od 15. května do 15. září)
a zábor byl MHMP schválen. Potřebný nábytek pro tuto improvizovanou venkovní čítárnu
– venkovní lavici a popisovatelnou tabuli, kam je možné umisťovat nápisy lákající
do knihovny – pořídila knihovna z rezervního fondu v rámci rozvoje propagace organizace.
Posezení kromě propagace sloužilo také jako prostor, prostřednictvím kterého čtenáři
mohli nepotřebné knihy věnovat ostatním kolemjdoucím. Knihy, o které již vlastníci
nemají zájem, tak mohou posloužit k radosti dalším lidem.
V srpnu natočila TV Praha v Knihovně na Vinohradech krátkou reportáž o jejích
aktivitách. Přispěla k tomu, aby se tato knihovna Prahy 2 dostala více do podvědomí
potencionálních čtenářů.
Knihovna na Vinohradech nadále pokračuje ve spolupráci se všemi třemi kluby
Městské části Praha 2. Nově uzavřela smlouvu a stala se partnerem klubu Dvojka pro děti
a rodiče. Členům klubu poskytuje od této chvíle výhodu spočívající v první půlroční
registraci pro členy klubu (rodiče) zdarma. Pro klub Dvojka pro přátele kultury připravila
speciální dubnovou akci. Členové Dvojky pro seniory hojně využívají svou výhodu
polovičního poplatku za roční registraci do knihovny.
Dlouhodobější zajímavou spolupráci získalo oddělení pro děti – na základě její práce
v oddělení a jejích výsledků při práci s dětmi oslovila Evu Šmídovou spisovatelka
a porotkyně literárních cen Iva Procházková a požádala ji o spolupráci na svém novém
projektu Storytelling. Paní Procházková napřed absolvovala náslechy na besedách
pro školy, aby svá sezení s dětmi vytvořila v souladu s ostatní prací na oddělení, následně
společně vytvořily projekt pilotní skupiny dětí, s nimiž paní Procházková realizovala
pravidelná setkání v průběhu prvního pololetí. Zkušenosti nabyté při tomto prvním kole
projektu paní Procházková dále využívá při své práci.
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Přidělení nových prostor
Knihovna dlouhodobě poukazovala na to, že je na hranici svých
možností, co se týče ostatních neknihovnických aktivit, o něž je mezi
občany stále větší zájem. K dalšímu rozšíření by mohlo dojít pouze
v návaznosti na získání dalšího prostoru vyčleněného na tyto účely,
a také finančních prostředků na plat pracovníka, jenž by se jim mohl
ve větší míře věnovat. Městská část Praha 2 přihlédla k těmto
potřebám a přidělila knihovně volnou bytovou jednotku ve druhém
podlaží téhož domu, kde knihovna sídlí. Místnost bude potřeba
zrekonstruovat, k čemuž by mělo dojít v průběhu roku 2018. Převod
na nebytové prostory a následná rekonstrukce si vyžádá několik
měsíců. Následně bude možné do těchto prostor přesunout pořádání
některých kurzů trénování paměti. Budou se moci časově krýt
s provozem knihovny a v těchto prostorách bude možno pořádat
i další aktivity jako např. čtenářské kluby, malé workshopy apod.

Kontrolní činnost
V březnu proběhla pravidelná veřejnosprávní kontrola
hospodaření odboru interního auditu MČ P2. Kontrolou nebyly
zjištěny významné nedostatky, jediným doporučením bylo začlenit
faktury placené v hotovosti do jednotné číselné řady s ostatními.
Zároveň v knihovně proběhla kontrola nakládání s rozpočtem
a majetkem ze strany MHMP, která shledala situaci zcela v pořádku.
V září provedla Pražská správa sociálního zabezpečení kontrolu
plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanost za období od 1. 11. 2013 do 31. 8. 2017.
Pověřená účetní předložila všechny požadované dokumenty
a ani při této kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

Výpočetní technika a směrnice GDPR
Začátkem roku došlo k napadení jednoho počítače kryptovirem. Díky bleskové reakci
pracovnice knihovny a pracovníka IT se naštěstí podařilo útok blokovat a zachovat téměř
všechna data nepoškozená, nicméně následné izolování kryptoviru a zabezpečování dat
a hardwaru si vyžádalo značné časové i finanční prostředky. Pro zvýšení bezpečnosti dat
se následně knihovna rozhodla vyměnit stávající antivirový program AVG za účinnější
a přešla na ESET.
V rámci dodržení evropské směrnice GDPR, která vejde v platnost v květnu roku 2018,
knihovna mapuje své procesy v oblasti ochrany osobních údajů a konzultuje je s IT
pracovníkem, zřizovatelem a dalšími knihovnami. Členové vedení knihovny se zúčastnily
školení na toto téma v Městské knihovně Praha i Národní knihovně a připravují úpravy
vnitřních směrnic tak, aby v uvedeném termínu byly všechny procesy v souladu s novou
směrnicí. V přípravné fázi již došlo k přechodu na vyšší zabezpečení webových i ostatních
internetových stránek (https).

Havárie
Po intenzivnějších letních deštích došlo k ucpání odtoku na venkovním dvorku
a podlaha v kanceláři a ve skladech byla z části zatopena vodou. Větším škodám bylo
naštěstí zabráněno a se správní firmou byla řešena náprava venkovního stavu okolí
budovy. Opatření správní firmy se bohužel ukázala jako nedostatečná, situace se během
podzimu opakovala, odtok a dvorek byl následně vyčištěn důkladněji. Sklepní prostory
však zůstávají vlhké, skladům knih hrozí plíseň a je nutné je intenzivněji vysoušet
prostřednictvím vzduchotechniky a vysoušečů, což zvyšuje náklady na energie.
Začátkem května došlo také k vytopení části prostor oddělení pro děti kvůli poruše
stoupaček. Došlo k poškození pomůcek uložených v těchto prostorách a zničení stropního
sádrokartonu. Příčina na odpadních trubkách byla správní firmou odstraněna, stále
se však jedná o dokončení oprav poškozených prostor, znovuuvedení místnosti
do použitelného stavu a odstranění obtíží, které nedokončená oprava zapříčinila.
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Vnitřní záležitosti organizace
Personální situace
Personální situace v roce 2017 byla poměrně složitá z důvodu
zdravotních komplikací několika zaměstnanců. V důsledku toho
došlo ke snížení počtu některých aktivit (např. tréninků paměti)
a ke zpomalení prací týkajících se oprav fondu a katalogizace,
ale podařilo se zajistit všechny základní služby čtenářům a udržet
vysoký standard nabízených aktivit.
Vážná nemoc jedné knihovnice zapříčinila její roční pracovní
neschopnost. V půlce února se podařilo nalézt za tuto pracovnici
odpovídající náhradu, na dobu určitou byl přijat nový knihovník,
kterého bylo nutno zaškolit a seznámit se všemi činnostmi
knihovny (náplň práce každého knihovníka v Knihovně
na Vinohradech je poměrně obsáhlá a zahrnuje mnoho různých
úkonů na rozdíl od podobných pozic ve větších knihovnách,
kde je možné zachovat specializaci jednotlivců jen na určitou
knihovnickou oblast).

Ze zdravotních důvodů musela v květnu ukončit
pracovní poměr dlouholetá zaměstnankyně knihovny,
která zde pracovala i v důchodovém věku. Paní Irena
Fišerová se věnovala práci knihovnice v Knihovně
na Vinohradech úctyhodných 25 let. Byla přínosem
pro knihovnu jak po stránce odborné, tak lidské.
Postupně se stala jedinou místní pamětnicí proměn
knihovny, znala pravidelné návštěvníky, dokázala se jim
individuálně věnovat. Vybudovala si široký rozhled
v literatuře i kultuře obecně. Zůstala s knihovnou spjatá i
po svém odchodu jako věrná čtenářka a ráda ji nadále
navštěvuje a podporuje v jejích činnostech.

Od ledna také nastoupila na dlouhodobou neschopenku
knihovnice z oddělení pro děti, která se navíc rozhodla v jejím
trvání podat výpověď z pracovního poměru. Oddělení pro děti
se tak ocitlo v personální nouzi v době největšího náporu besed
a vzhledem k nedostatku vhodných uchazečů o tuto pozici se tuto
pozici podařilo znovuobsadit až od září 2017.
Až v říjnu se knihovně podařilo nalézt alespoň na dobu určitou
zkušenou katalogizátorku, aby byl dohnán skluz v katalogizaci,
který vznikl v důsledku dlouhodobého personálního podstavu.
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Rozbor hospodaření
Vyúčtování nákladů
501
501
501
501

301
310
320

Léky
Knihy
Potraviny

Rozpočet
Náklady 2017
Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
1 000,00
706,00
70,60
0,00
706,00
560 490,00
546 339,00
97,47
540 620,00
5 719,00
10 000,00
9 984,00
99,84
1 926,00
8 058,00

Knihovna uspořádala větší počet akcí, pro něž chtěla zajistit doprovodné občerstvení.
501

330

Drobný majetek

3 220,00

3 016,00

93,75

7 024,71

-4 008,71

V průběhu roku bylo pořízeno zrcadlo a venkovní lavice. Lavice byla financována z rezervního fondu, slouží k zastavení místa
před knihovnou v době letního záboru pro lepší zviditelnění organizace.
501

360

Materiál

183 660,00

179 941,00

97,98

115 119,36

64 821,64

Pro knihovnu je výhodnější zásoby spotřebního materiálu zajišťovat ve velkých množstvích při úspoře za dopravné a balné,
případně ve výhodných akcích. Knihovnické potřeby, které v roce 2016 téměř nebylo nutné nakupovat, byly v roce 2017
opět doplněny.
502
502
502
502

300
320
330

Elektrická energie
Voda
Teplo

Rozpočet
Náklady 2017
Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
116 000,00
115 462,00
99,54
110 761,00
4 701,00
20 000,00
19 543,00
97,72
17 088,00
2 455,00
89 000,00
88 557,00
99,50
56 841,00
31 716,00

Vlhkost sklepních skladů, ve kterých jsou uloženy knihy, škodí knižnímu fondu. V roce 2017 byly navíc opakovaně zaplaveny vodou
z ucpané kanalizace. Vyžádalo si to častější užívání vzduchotechniky, vysoušečů a hlavně intenzivnější vytápění, aby nedocházelo
k následnému rozšiřování plísní.
511
511

400

Opravy a údržba

Rozpočet
Náklady 2017
Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
10 000,00
9 637,00
96,37
17 560,00
-7 923,00
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Rozbor hospodaření
518
518
518

301
310

Školení zaměstnanců
Služby k nájmu

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
2 000,00
1 000,00
50,00
3 500,00
-2 500,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00

Účet nebyl použit, poplatky vyrovnala vratka z vyúčtování 2016.
518

320

Programové vybavení

9 000,00

8 983,35

99,82

28 193,86

-19 210,51

V roce 2017 již nebyly pořízeny updaty stávajícího knihovnického programu, jemuž končí technická podpora, a který bude
v následném roce muset být nahrazen novým, aktuálním a podporovaným programem.
518
518
518

340
341
342

Poštovné
Telefon
Zpracování dat

7 000,00
14 000,00
171 000,00

6 429,00
12 454,31
170 540,00

91,84
88,96
99,73

5 951,00
13 940,25
139 476,00

478,00
-1 485,94
31 064,00

Technická příprava zabezpečení v rámci pravidel směrnice GDPR a výpadky sítě si vyžádaly častější zásahy IT pracovníka.
518

343

Ostatní služby

72 000,00

71 808,80

99,73

53 535,00

18 273,80

Pokrývá náklady na povinné revize a servis výtahů, EZS a vzduchotechniky, odvoz odpadu, sanitaci zásobníku pitné vody, poplatky
za rozmnoženiny, poplatky za nákup stravenek, členské příspěvky SKIP, vstupné na knižní veletrh apod. Výraznějším výdajem byla
v roce 2017 kontrola a výměna dosluhujících součástek v osvětlení knihovny a kompletace (vazba) ročníků časopisů.
518
521
521

344

306

Poplatky ČS

Platové náklady

7 000,00

4 538,00

64,83

4 372,00

166,00

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
2 313 625,00
2 313 625,00
100,00
2 136 695,00
176 930,00

V roce 2017 byl dvakrát zákonem navýšen předpis na odměňování státních zaměstnanců, tudíž byly prostředky využity i při nižším
počtu z původně plánovaných zaměstnanců.
521
521
524
524
524

316
346

300
310

OON
Náhrady za nemoc

Sociální pojištění
Zdravotní pojištění

108 000,00
15 000,00

108 000,00
8 938,00

100,00
59,59

99 970,00
11 602,00

8 030,00
-2 664,00

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
583 000,00
582 012,00
99,83
534 178,00
47 834,00
210 000,00
209 520,00
99,77
192 287,00
17 233,00
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Rozbor hospodaření
525
525
527
527
527
527
549
549

310

300
310
400

310

Úrazové pojištění

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
7 000,00
6 158,00
87,97
5 697,00

FKSP
Lékařské prohlídky
Příspěvky na obědy

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
47 000,00
46 451,26
98,83
32 224,44
14 226,82
2 000,00
1 950,00
97,50
1 300,00
650,00
62 000,00
61 360,00
98,97
73 320,00
-11 960,00

Pojištění majetku

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
4 000,00
3 415,00
85,38
2 565,00

461,00

850,00

551
551

300

Odpisy majetku

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
55 340,00
55 340,00
100,00
95 664,00
-40 324,00

557
557

300

Odpisy pohledávek

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
4 000,00
3 180,00
79,50
2 540,00

Drobný dlouhod. hm. majetek

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
13 501,00
13 163,00
97,50
35 102,29
-21 939,29

558
558

500

640,00

Na nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku byl z části použit rezervní fond, a sice na pořízení propagačního stojanu
pro prostory před knihovnou, které nyní knihovna v teplých měsících roku využívá ke své propagaci. Kromě toho byla pořízena
tiskárna do studovny za účelem tisku čtenářům a nový router k serveru (původní přestal fungovat).
591
591

300

Daň z úroků

Celkem
Celkem

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
999,96
189,24
18,92
157,03

32,21

Rozpočet
Náklady 2017 Čerpáno % Náklady 2016 Rozdíl
4 705 835,96
4 662 239,96
99,07
4 339 209,94
323 030,02
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Rozbor hospodaření
Vyúčtování výnosů

602
602

300

Vlastní zdroje

Výnosy 2017
Výnosy 2016
Rozdíl
223 997,00
190 498,00
33 499,00

Knihovna navýšila poplatky z prodlení a za rezervaci. Tím se podařilo zvýšit příjmy z prodeje
vlastních služeb. Navýšení poplatků se dotklo pouze čtenářů žádajících nadstandardní služby
a čtenářů porušujících podmínky vypůjčení.
648
648
648
662
662
672
672
672

300
400

300

500
500

Navýšení z fondu odměn
Navýšení z rezervního fondu

Výnosy 2017
Výnosy 2016
Rozdíl
13 625,00
36 695,00
-23 070,00
5 718,00
55 356,00
-49 638,00

Úroky

Výnosy 2017
Výnosy 2016
Rozdíl
995,96
826,42

Provozní příspěvek MČ P2
Účelová dotace MHMP

Výnosy 2017
Výnosy 2016
Rozdíl
4 340 000,00
3 990 000,00
350 000,00
121 500,00
103 800,00
17 700,00

Celkem
Celkem

169,54

Výnosy 2017
Výnosy 2016
Rozdíl
4 705 835,96
4 377 175,42
328 660,54
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Rozbor hospodaření
Rozbor výsledku hospodaření

Výnosy
Provozní příspěvek od MČ P2 na rok 2017

4 340 000,00

Účelová dotace MHMP na nákup knih

121 500,00

Vlastní zdroje z prodeje služeb
Úroky
Navýšení rozpočtu z fondu odměn
Navýšení rozpočtu z rezervního fondu
Celkem

223 997,00
995,96
13 625,00
5 718,00
4 705 835,96

Náklady
Z příspěvku MČ P2
Účelová dotace MHMP
Čerpání z vlastních zdrojů
Čerpání z fondu odměn
Čerpání z rezervního fondu
Celkem

Rozpočet knihovny v roce 2017 byl tvořen jako vyrovnaný.
Hospodářský výsledek v tomto roce byl 43 596,00 Kč.
Výnosy jsou tvořeny zejména provozním příspěvkem zřizovatele, který byl
na základě schválení žádosti v záři navýšen. Dále knihovna získává prostředky
z vlastních zdrojů (prodej služeb a úroky) a obdržela dotaci od Magistrátu hlavního
města Prahy na nákup knih. Rozpočet byl navýšen z fondu odměn a z rezervního
fondu.

4 306 531,72
121 500,00
214 865,24
13 625,00
5 718,00
4 662 239,96

Celkové výnosy činily 4 705 835,96 Kč, což je o 328 660,54 Kč více než v roce 2016.
Celkové náklady na provoz knihovny činily 4 662 239,96 Kč, což je o 323 030,02 Kč
více než v roce 2016.

Zlepšený hospodářský výsledek 43 596,00 Kč navrhuje knihovna přerozdělit takto:
Hospodářský výsledek
Fond odměn
Investiční fond Rezervní fond
43 596,00
34 000,00
0,00
9 596,00
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Rozbor hospodaření
Stav fondů
Fond odměn
Zůstatek z roku 2016
Ze zlepšeného hospodářského výsledku 2016
Čerpání – odměny 2017
Celkem

107 264,48 Kč
30 000,00 Kč
- 13 625,00 Kč
123 639,48 Kč

Fond je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem z minulých let. Z fondu
byly v roce 2017 čerpány prostředky na odměny zaměstnancům.
Investiční fond
Zůstatek z roku 2016
Odpisy majetku 2017
Celkem

955 470,79 Kč
55 340,00 Kč
1 010 810,79 Kč

Fond je tvořen odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Z fondu nebylo v roce 2017 čerpáno, knihovna šetří úspory pro nákladnější
investice, které budou v budoucnu potřebné (např. obnova veškeré
informační techniky).

Rezervní fond
Zůstatek z roku 2016
Ze zlepšeného hospodářského výsledku 2016
Čerpání na rozvoj organizace
Celkem

228 254,55 Kč
7 965,48 Kč
- 5 718,00 Kč
230 502,03 Kč

Rezervní fond je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem z minulých let.
Z tohoto fondu byly čerpány prostředky na další rozvoj knihovny – prostředky
na pořízení venkovní lavice a tabule, které mají z ulice upoutat pozornost
na knihovnu.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatek z roku 2016
Tvorba fondu 2017
Čerpání - příspěvky na stravování 2017
Celkem

12 758,36 Kč
46 451,26 Kč
-30 680,00 Kč
28 529,62 Kč

Z tohoto fondu se čerpají příspěvky na stravování.
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Rozbor hospodaření
Stav bankovních účtů
Stav bankovních účtů
Běžný bankovní účet
Běžný bankovní účet FKSP

Stav k 1. 1. 2017
Stav k 31. 12. 2017
1 581 204,38
1 684 198,56
12 173,23
26 379,42

Stav závazků a pohledávek
Stav k 1. 1. 2017
Stav k 31. 12. 2017
Pohledávky
Zálohy elektřina
56 400,00
105 480,00
Zálohy služby (voda, teplo)
126 000,00
126 000,00
Čtenáři
22 022,00
28 995,00
Záloha Crystalis
3 290,00
3 290,00
Předplatné, licence, pojištění
7 254,45
30 089,70
Dohadná aktiva - dotace
103 800,00
121 500,00
Celkem:
318 766,45
415 354,70
Stav k 1. 1. 2017
Stav k 31. 12. 2017
Závazky
Zaměstnanci výplaty
143 833,00
183 345,00
Sociální a zdravotní pojištění
75 511,00
106 445,00
Daň ze mzdy
15 920,00
27 878,00
Dohadné položky
182 400,00
231 480,00
Výdaje příští a dodavatelé
48 966,40
18 206,76
Čerpání dotace
103 800,00
121 500,00
Celkem:
570 430,40
688 854,76

Vyúčtování dotace MHMP
V roce 2016 získala knihovna účelovou finanční dotaci od Magistrátu hlavního města
Prahy ve výši 121 500 Kč. Za poskytnutou částku byly nakoupeny nové knihy do knižního
fondu. Dotace byla vyčerpána na 100 % a použita ke stanovenému účelu.
Faktura
Ze dne
Placeno dne Částka
Počet knih
31. 3. 2017
5. 4. 2017
4 031,00
24
Euromedia 50/2017
3. 4. 2017
5. 4. 2017
2 618,00
12
Alpress 51/2017
6. 4. 2017 11. 4. 2017
3 765,00
18
Dobrovský 56/2017
V roce 2016 získala knihovna finanční dar od školy MICHAEL ve výši 10 000 Kč. Tento dar
25. 4. 2017 27. 4. 2017
7 250,00
34
Euromedia 65/2017
byl použit k nákupu nových knih do fondu a byl vyčerpán na 100 %.
25. 4. 2017 27. 4. 2017
4 469,00
20
Euromedia 63/2017
25. 4. 2017 27. 4. 2017
13 689,00
71
Kosmas 65/2017
26.
4.
2017
26.
4.
2017
7
149,00
31
Kosmas 67/2017
16. 5. 2017 18. 5. 2017
12 590,00
67
Kosmas 79/2017
16. 5. 2017 18. 5. 2017
11 678,00
61
Kosmas 80/2017
22. 5. 2017 26. 5. 2017
7 766,00
35
Euromedia 82/2017
22. 5. 2017 26. 5. 2017
5 277,00
24
Euromedia 83/2017
26. 5. 2017 31. 5. 2017
10 124,00
46
Kosmas 88/2017
27. 7. 2017
4. 8. 2017
10 234,00
47
Kosmas 102/2017
25. 7. 2017
4. 8. 2017
3 164,00
17
Dobrovský 121/2017
3.
8.
2017
4.
8.
2017
3
704,00
22
Euromedia 126/2017
31. 8. 2017 31. 8. 2017
7 273,00
33
Euromedia 136/2017
30. 8. 2017
6. 9. 2017
6 719,00
48
Kosmas 137/2017
Celkem:
121 500,00
610
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Plán na rok 2018
Oddělení pro dospělé
-

Spolupráce se všemi třemi partnerskými kluby MČ Praha 2.
Opětovné realizování kurzů tréninku paměti, přednášek, výstav, křtů knih a dalších kulturních akcí.
Příprava dalších programů pro seniory, např. literárního klubu.
Využití nově přidělených prostor pro pořádání kurzů a kulturních akcí, až to stav těchto prostor dovolí (rekonstrukce).
Podpora začínajících spisovatelů, společná čtení a poetické večery.
Pořádání dalších akcí zaměřených na osobnosti a historii Prahy 2.

Oddělení pro děti
-

Pokračování reorganizace fondu knih pro děti.
Pokračování spolupráce se školami, pořádání besed, lekcí, opětovné zapojení do projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.
Příprava doprovodného programu pro některé akce na Praze 2 (Ratolestfest, Struny dětem apod.)
Pokračování úspěšné celoroční čtenářské soutěže pro školáky, spuštění její nové verze pro předškoláky.
Příprava projektu deskových her pro čtenáře.
Vybavení skladů oddělení pro děti novými regály.
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