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Co si asi dnes představuje člověk pod slovem knihovna? Už dávno to není 

jen budova plná knih, i když u většiny lidí tento stereotyp přetrvává a to 

zejména u lidí, kteří do knihovny nechodí. Knihovny se dnes snaží o to, aby 

byly blíže k lidem, ne primárně ke knihám. Knihovna slouží jako pořadatel 

různých akcí, poskytuje možnost potkávání se.  

 

Čtenáři a návštěvníci mohli v Knihovně Václava Štecha v roce 2017 

zaznamenat několik výrazných událostí. 

 

• Projekt Živá knihovna ve spolupráci s ICM Slaný (dotace MK ČR) 

 

• Po pěti letech proběhla pravidelná revize knihovního fondu  

 

• Čtyři turnusy příměstských táborů  

 

• Oslavili jsme 120. výročí založení veřejné knihovny ve Slaném 

 

 



Byly to jednoduché počty. Když od čísla 2017 odečteme 1897, dostaneme 120. Toto číslo jsme 

vám připomínali celý loňský rok! Proč? Protože jsme loni oslavili výročí 120 let od založení naší 

knihovny v roce 1897. Tak dlouho už slouží naše knihovna obyvatelům Slaného a okolí. 



Hlavní činnost: 

     Hlavní náplní oddělení akvizice a fondů spočívá 

v objednávání a následné zpracování nových knih na 

základě požadavků knihovníků a čtenářů slánské knihovny. 

Oddělení akvizice zabezpečuje objednávání a zpracování 

knih a periodik, audikonih, deskových her, vyřazování 

poškozených, opotřebovaných knih. 

Ze strany uživatelů knihovny o službu Knihy na přání 

zájem stále přetrvává Jejím cílem je vzájemné sdílení 

informací o právě vycházejících knihách a popřípadě dílů 

k nim. Jedná se o dobře fungující spolupráci organizace 

se slánskou veřejností. 

Knihovnice pravidelně sledují knižní novinky a emailovou 

nabídku jednotlivých distributorů. Mají přehled o svém 

svěřeném knihovním fondu, nejpůjčovanějších titulech, 

tématech, žánrech. Zároveň navrhují knihy k vyřazení 

z fondu.   

Dodavatelé knih nám poskytují rabat zhruba ve výši 20 – 

35% z ceny knihy: Dobrovský, OPA,  Euromedia Group, 

Kosmas, Albatros Media, Mediaprint, ALBI. Dodavatelé 

knih a periodik nám pomáhají i při odměňování čtenářů za 

účast na akcích a soutěžích pořádaných knihovnou.  

Pro zachování kvalitní práce je nezbytné i doplňování 

informací pomocí vzdělávacích seminářů v Městské 

knihovně Praha, Národní knihovna Praha – katalogizace 

v MARCU 21, Windows 10, Google a jeho fce, Chomutov-

seminář-senioři, Pha - KP SYS – Verbis, studijní návštěva 

knihoven v Benešově, Neratovicích. 

 

 

 

Vedlejší činnost: 

Průběh revize  

„Revize knihovního fondu je proces, při kterém se 

porovnává skutečný stav knihovních jednotek ve fondu se 

stavem evidence a výpůjček. Revize se provádí jednak v 

intervalech stanovených zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., 

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)), a 

nebo také při mimořádných událostech, jako je stěhování, 

násilné vniknutí do knihovny a další. Výsledkem revize je 

typicky zjištění počtu ztracených dokumentů a dokumentů 

vhodných k vyřazení z fondu. Může však také dojít k 

nalezení dokumentů, které byly považovány za ztracené.“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_f

ondu 

Revize probíhala postupně podle vypracovaného a 

schváleného plánu ve všech odděleních knihovny a na 

pobočkách od 15. do 25.5.2018. Pracovalo se s modulem 

Revize Verbis verze 1.3.  Zpracovaný KF a fond AVM je 

zapsán v PC (jednotky jsou opatřené štítky a čárkovými 

kódy, které byly snímány do souborů). Po skončení fyzické 

revize jednotek KF a AVM  se spustil revizní modul Revize 

Verbis verze 1.3. pro jednotlivá oddělení, který 

zkontroloval nasnímané soubory a vyhodnotil nenalezené 

jednotky. Po skončení fyzické kontroly jednotek KF a AVM 

byl vyhotoven seznam nenalezených. V průběhu měsíců 

červen, září a říjen 2017 bylo provedeno dohledávání 

jednotek KF. Při dohledávání procházely pověřené 

pracovnice všechny fondy knihovny. Po skončení 

dohledávání bylo provedeno vyřazení jednotek z evidence. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_knihovn%C3%ADho_fondu


 

 

Toto vyřazení proběhlo po schválení rady 22.12. 2017. 

Výsledek revize ve srovnání s předchozími revizemi 

byl nejnižší v počtu nenalezených knih. 

 

Statistika: 

V roce 2017 bylo z rozpočtu knihovny na položku knihy a 

periodika (časopisy) vydáno 735 485 Kč. Zakoupeno bylo 

celkem 3798 knih.  

Celkové množství knih k 31. 12. 2017 činí 55 629 ks, 

z toho 45% literatury pro dospělé – beletrie a 26% naučná; 

pro děti 18% beletrie a 6% naučné literatury; nejmenší a 

nejmladší je fond mluveného slova a deskových her 5%.  

 

Součástí budování knihovních fondů je i aktualizace a 

vyřazování nepotřebné literatury. Může jít o knihy 

obsahově zastaralé, opotřebované (poškozené), 

neodpovídající tematickému profilu knihovny nebo 

současným potřebám a požadavkům uživatelů, nebo o 

nadbytečné multiplikáty. Tyto knihy nabízíme k odkoupení 

jak kulturním a vzdělávacím institucím, tak soukromým 

zájemcům. 

 

Knihovna Václava Štecha předkládá nejprve zájemcům z 

řad knihoven nabídkový seznam vyřazených knih. Na 

našich stránkách pravidelně aktualizujeme tuto nabídku. 

Knihy poskytujeme knihovnám zdarma, ale účtujeme 

poštovné podle tarifu České pošty. Osobní odběr po 

dohodě vítáme. 

Podklady zpracovala: Miloslava Najmanová 

 

 

 

 



Čísla  

Počet registrovaných čtenářů:………………………………………………................................................................... 3 100 

což je o 381 více proti roku 2016 

 

Z toho registrovaní uživatelé do 15 let: …………………………………………………………………………………………………………    1 037 

 

Počet fyzických návštěv čtenářů v půjčovnách knihovny:………………………………………………………………………………........... 69 822 

 

 kteří si půjčili (knihy, časopisy, AVM, deskové hry nebo tematické kufříky) …..………………………………. 134 565 

 

Průměrná denní návštěvnost v půjčovních odděleních *:……………..………………………………………………………………………………... 292 

 

Počet návštěvníků infocenta:…………..…………………………………………………………................................................... 16 460 

 

Počet pořádaných akcí pro školy a veřejnost: ........................................................................................  386 

 

Počet návštěvníků akcí pořádaných knihovnou: .................................................................................... 9 631 

 

Průměrná návštěvnost akcí (veřejnost + školy): .................................................................................         25 

 

Počet návštěv webových stránek:..................................................................................................  37 784 

(využití informací knihovny pro veřejnost, pozvánky na akce knihovny, často vyhledávané stránky informačního centra, on-

line katalogu a informace o přírůstcích do fondu knihovny) 

 

Průměrná denní návštěvnost webových stránek *: ................................................................................. 158 

*průměrná čísla jsou počítána na otevírací dny roku 2017 vč. sobot, tj. 239 



Celkem návštěvnost vč. on-line služeb: ........................................................................................... 213 818 

 

Celkový denní průměr návštěv knihovny, jejích akcí  

a projevený zájem o knihovnu prostřednictvím webových stránek: .............................................................. 845 

 

Čísla ze statistiky charakterizují veškeré aktivity slánské knihovny. Snahou knihovny je přispět k obohacení života každého, 

kdo do jejích prostor vstoupí, kdo otevře stránky knihy, nebo tomu, kdo se dokáže radovat na společných setkáních.  

**průměrná čísla  Infocentra jsou počítána na dny vč. sobot, nedělí a svátků, kdy mělo IC otevřeno, tj. 321 

 

Zaměstnanci:  

Po celý rok v knihovně pracovalo 11 zaměstnanců  (9,1 úvazku vč. technických pracovníků), dále 2 pracovníci v IC (1,8 

úvazku).  

 

Na studijní praxi  v knihovně byla 1 studentka a v rámci programů pro děti jsme spolupracovali s 21 dobrovolníky, kteří u 

nás odpracovali 432 hod. Ti se podíleli zejména na realizaci projektu Živá knihovna. 

Knihovna v průběhu roku spolupracovala s řadou externistů. Na dohodu o provedení práce byl zajišťován provoz pobočky 

na Dolíně, přednášky a besedy pro děti i dospělé.  

 

Pozornost byla také dále věnována vzdělávání knihovnic. Jednalo se především o nabízené kurzy jiných knihoven (Krajská  

vědecká knihovna Kladno, Národní knihovna ČR v Praze  či Městská knihovna Praha.  

Inspirativní jsou také výměnné návštěvy v jiných knihovnách např. Neratovice, Benešov aj. 

 

Během letních měsíců se v prostorách knihovny uskutečnily 4. turnusy příměstských táborů , na kterých se vystřídalo 100 

dětí. Pro děti byl připraven program od 7:00 do 17:00. 



KNIHOVNA VÁCLAVA ŠTECHA 

 Schválený rozpočet 2017 1 537 000 Kč 

 + Rozpočtové opatření –  

      Živá knihovna ON,DPP       13 000 Kč 

 + Rozpočtové opatření –  

       Živá knihovna  - materiál         2 000 Kč 

o + Česká kniha        10 410 Kč  

-------------------------------------------------------------- 

 CELKEM:    1 562 410 Kč

  

 

 Příjmy stanovené v rozpočtu 2017 - 266 500 Kč 

 Skutečné příjmy KVŠ v roce 2017 -  362 953 Kč
  

 

 

INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 

 Schválený rozpočet 2017          527 000 Kč 

 + Rozpočtové opatření ubytovatelé    10 300 Kč 

----------------------------------------------------------- 

CELKEM:           537 300 Kč

  

 

 Příjmy stanovené v rozpočtu 2017 – 224 700 Kč 

 Skutečné příjmy IC v roce 2017 -     298 451 Kč 

 



Již od roku 2014 se i v oddělení pro dospělé více zaměřujeme na jiné aktivity, než jen půjčování knih. S heslem „Knihovna 

– prostor otevřený všem“ jsme pro naše čtenáře, ale i občany Slaného uspořádali spoustu besed, výstav, autorských čtení, 

rukodělných dílen apod. 

 

Novinka v roce 2017 – každý pátek je Dnem s kávou. Motto: „ Káva, to není jen nápoj, to je požitek, setkání, úsměv, 

radost, pohoda a my vám ke kávě "přibalíme" i nějakou tu knížku.“ 

 

V dospělém oddělení nadále pokračujeme ve čtení pro seniory v Domově Slaný, velký zájem je také o tradiční burzy knih, 

v říjnu jsme tuto oblíbenou aktivitu obohatili o prodej v dobových kostýmech v rámci 120. výročí založení knihovny. 

K tomuto výročí jsme také 17. 10. vysadili památný strom Dub letní (Quercus robur) na paloučku u školky „U Labutí“ a na 

chodbě knihovny se mohli návštěvníci seznámit s výstavou dobových fotografií a dokumentů z historie knihovny „Tak šel 

čas“.  

Knihovna již také potřetí uspořádala celorepublikový projekt Férová snídaně a návazně na to Výstavu Na stromech. Ze 

známých osobností nás navštívil úspěšný spisovatel historických a detektivních románů Jan Bauer a hned v dubnu 

spisovatelka historických a milostných románů pro ženy paní Hana Marie Körnerová. A v rámci oslav 120. výročí známý 

psychiatr a spisovatel MUDr. Jan Cimický s pořadem Jak jsem je znal. Již potřetí se svým programem Kaleidoskop Jana 

Rejžka zavítal do Slaného hudební kritik Jan Rejžek, tentokrát ve spolupráci se slánským Jazz Klubem jsme se sešli 

v kavárně Prostor. Pro milovníky seriálu Četnické humoresky jsme pozvali autora předlohy Plk. JUDr. Michala Dlouhého, 

Ph. D.  Knihovnou se také prošly šelmy, beseda s bývalou ředitelkou ZOO ve Dvoře Králové RNDr. Danou Holečkovou 

společně se slánskými patrioty jsme pokřtili její knihu. 

Ve výstavních prostorách knihovny svá díla představil již podruhé Tomáš Záborec, studenti architektury předvedli své 

návrhy, Přádelna de Liser – nový život pro opuštěný průmyslový areál a následně proběhla k tomuto tématu beseda 

s velkou účastí. K 72. výročí konce 2. světové války zahájil výstavu První den míru Ing. Pavel Bartoníček, uvolněný člen 

rady města společně s kurátorem letecké sbírky Národního technického muzea Michalem Plavcem. V rámci Dnů izraelské 

kultury ve Slaném byla v knihovně výstava Hvězda pod tíhou hvězdy, kterou navštívil izraelský Velvyslanec Daniel Meron, 

který na vernisáži osobně promluvil, výstavu zapůjčil Ústav pro studium totalitních režimů v Praze. 

 

Podklady zpracovala: Stanislava Havlíčková 

  

 

 

 



 1.3.2017 - Pozitivní život – přednáška pro SŠ 

 21.3.2017 - Beseda se spisovatelem Janem Bauerem 

 11.4.2017 – Jarní tvoření s Lenkou Janovskou 

 6.4.2017 – Výstava ke Dnům izraelské kultury „Hvězda pod 
tíhou hvězdy“ za účasti Daniela Merona izraelského 
velvyslance. 

 18.4.2017 - Beseda se spisovatelkou Hanou Marií 
Körnerovou 

 13.5.2017 - Férová snídaně 

 26.7.2017 – (NE) obyčejné  prázdniny  s knihovnou – 
Čarovný les 

 9.8.2017 – (NE) obyčejné  prázdniny  s knihovnou – Les 
nejsou jen stromy 

 7.10.2017 - Slavnostní burza knih k 120. výročí založení 
knihovny 

 10.10.2017 - Beseda s MUDr. Janem Cimickým 

 17. 10. 2017- Zasazení památného stromu Dub letní k 
výročí založení knihovny u MŠ U Labutí 

 18.10.2017 – Oslava 120. výročí založení knihovny 

 27.10.2017 

  - Projekt Listování – Michal Viewegh – Zpátky ve hře 

 Petra Dvořáková – Fouk a Líla 

 14.11.2017 - Beseda o Přádelně de Liser s architekty 
Fakulty stavební ČVUT 

 8.11.2017 – Hudební pořad - Kaleidoskop Jana Rejžka 

 30.11.2017 – Vánoční tvoření s Lenkou Janovskou 

 2.12.2017 - Beseda s  Plk. JUDr. Michalem Dlouhým  Ph. D.– 
autorem námětu seriálu Četnické humoresky 

 13.12.2017 – Beseda s RNDr. Danou Holečkovou - Šelmy 
v knihovně 

 

 

 

 

Pravidelně se opakující akce 

 Každý měsíc Čtení v Domově Slaný 

 Zahájení 2. ročníku  soutěže Malé rébusy pro bystré hlavy 
(každý měsíc) 

 

Výstavy 

 Leden – Jeden den s Bantou 

 Únor – Mandaly pí Mudrochové  

 Březen – Andělé – kresby pí Cahákové 

 Duben – Návštěva papeže Františka ve Svaté zemi 

 Červen – červenec – První den míru (Národní technické 
muzeum) 

 Září – Baroko – Svatojánský oltář ve Smečně 

 Říjen – Tak šel čas – průžeř historií knihovny 

 Listopad – Nový život pro Přádelnu de Liser, Slaný 
Kvíček 

 Prosinec – Dřevomalby Tomáše Záborce 

 

 

 
 

 

 



   Činnost 

Hlavní činností Oddělení pro děti (dále MKD) je půjčování 

knih, časopisů, audioknih, společenských her a 

tematických kufříků, poskytování internetu a možnost 

tisku dětským registrovaným čtenářům, nabídka 

bezplatných informativních lekcí pro mateřské a základní 

školy, zprostředkování a realizace besed s autory a 

ilustrátory knih pro žáky ZŠ, nabídka zázemí pro děti při 

čekání na autobus nebo pro děti ze sociálně slabých rodin, 

které tráví v knihovně veškerý volný čas, jednou týdně 

jazykově-hravý koutek se zahraničními dobrovolníky z ICM 

jednou týdně jazykový koutek angličtiny zaměřený na 

doučování dětí a pomoc s domácí přípravou. 

   Akce 

Besedy s autory a ilustrátory – v tomto roce k nám zavítal 

výtvarník a režisér Cyril Podolský, známý především 

knihou a večerníčkovým seriálem Krysáci a kreslíř Adolf 

Dudek se svou interaktivní besedou. Vždy zveme ZŠ Háje, 

Komenského náměstí a nižší gymnázium VBT. V nabídce se 

snažíme střídat besedy pro žáky I. a II. stupně. 

Informativní lekce – MKD nabízí základním a mateřským 

školám blok informativních lekcí. Cílem je v prostředí 

knihovny navázat hravě a efektivně na výuku ve škole, 

rozvoj čtenářské gramotnosti, seznámení s knihovnou a 

jako doplněk školního vzdělávacího programu. Jsou 

bezplatné. 

Exkurze do knihovny – Pro každou věkovou skupinu je 

prohlídka přizpůsobena tak, aby byla pro děti zábavná, ale 

zároveň je seznámila s běžným chodem knihovny, jejími 

fondy, zajímavostmi, historií, právy a povinnosti čtenáře 

atd. Pro vyšší ročníky pak ještě nabízíme v rámci exkurze 

základy práce s naším online katalogem. 

Rukodělné dílny pro děti 

Od ledna 2017 jsme pokračovali ve spolupráci s paní Mílou 

Blahníkovou a Kreativním ateliérem Čtyřlístek na 

rukodělných dílnách pro děti. Dílničky jsme však 

zpoplatnili, a to 10 Kč za dítě, 20 Kč za dospělého. 

Od září 2017 jsme nabídli možnost účastnit se dílniček 

také družinám z 1. a 2. ZŠ Slaný. Družina 2. ZŠ využívá 

naší nabídky každý měsíc s tím, že oddělení družiny se 

v návštěvách střídají. Hotové výrobky si ději odnášejí 

domů. 

Všechny používané techniky volíme tak, aby ke každé 

vybrané technice byla ve fondu knihovny i příslušná 

odborná literatura, která pak slouží jako inspirace a 

zároveň se snažíme, co nejvíce využívat recyklovatelné 

materiály. 

Velké a celostátní akce – ve spolupráci s Pobočkou na 

Dolíkách 

Dětský pohádkový karneval 

V roce 2017 proběhl již 7. knihovnický karneval pro děti 

v MC Grand. Program na profesionální úrovni zajišťovalo 

již po třetí Hudební divadlo Hnedle vedle. Karneval si 

udržuje již od prvního ročníku velmi dobrou návštěvnost a 

je oblíbenou každoroční akcí pro děti. Již pravidlem byla 

bohatá tombola, jejíž výtěžek nám umožnil spolupokrýt 

náklady na pořádání akce a byl výsledkem naší úspěšné 

spolupráce se sponzory. Cena tomboly byla tradičně 5 Kč. 

Vstupné 60 Kč na osobu, 200 Kč rodinné vstupné 

udržujeme již několik let. 

Noc s Andersenem 

je velmi oblíbená celostátní a zároveň mezinárodní akce, 

které se Knihovna V. Štecha každoročně zúčastňuje. 

 



Pro děti připravujeme program od 18 do cca 24 hodin. V roce 2017 proběhla Noc s Andersenem na téma českého komiksu 

Čtyřlístek. Oblíbená čtveřice nás provázela celým večerem a navíc i většina dětí dorazila ve „čtyřlístkovských“ kostýmech. 

Jako každoročně nás čekala noční výprava, tentokrát na slánskou hvězdárnu, kde nám byl promítnut film a vzhledem 

k tomu, že byla jasná noc, jsme se mohli podívat dalekohledem na měsíc. Nechyběla velká noční hra a také již tradiční 

„andersenský“ dort.  

Cestovní pas 

Ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali v naší původní soutěži zaměřené na podporu dětského čtenářství – Cestovní 

pas.  Principem soutěže je, aby čtenář přečetl co nejvíce knih ve své kategorii a v knihovně potom zodpověděl tři otázky, 

které se váží k ději přečtené knihy a za které dostane razítko do pasu. Klasickou dětskou četbu jsme doplnili i novinkami 

vydanými v roce 2016/17, aby výběr byl, co nejpestřejší. Aby účastník soutěže postoupil do závěrečného losování o 

hodnotné ceny, musí odevzdat v termínu Cestovní pas s minimálně deseti razítky. Losování proběhlo v květnu 2017 a 

z každé kategorie byli vylosováni tři výherci. Soutěže se zúčastnilo celkem 117 dětí, které přečetly dohromady 170 knih. 

Pasování prvňáčků 

Knihovna V. Štecha je již téměř deset let zapojena do celostátního projektu na podporu dětského čtenářství Už jsem 

čtenář - Knížka pro prvňáčka, kterou organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V roce 2017 jsme 

pokračovali v intenzivní spolupráci se školami a v rámci projektu zdarma zaregistrovali 222 dětí z prvních ročníků všech 

slánských škol. Paní učitelky od ledna přicházely pravidelně každý měsíc s prvňáčky do knihovny, kde si děti pod jejich 

dozorem půjčovaly knihy vhodné k rozvoji jejich čtenářských návyků. Bezproblémová spolupráce byla završena v červnu 

slavnostním Pasováním prvňáčků na čtenáře v kapli slánského muzea za přítomnosti jejich rodičů a prarodičů. Každý žák 

obdržel knihu ze speciální edice Knížka pro prvňáčka – v roce 2017 se jednalo o knihu Lapálie v Lampálii, která není 

určena pro běžný trh, pouze pro děti zapojené v projektu.  

Pyžamová party pro dívky 

Další akcí, která si našla své příznivkyně a která se konala v roce 2017 již čtvrté, byla Pyžamová party pro dívky – 

teenagerky. Děvčata si užívala líčení, rukodělné vyrábění a na závěr proběhla tradiční volba Miss pyžamo. 

Den pro dětskou knihu 

Další celostátní akcí, ke které se knihovna každoročně připojuje, je Den pro dětskou knihu, se kterou je sepjata soutěž O 

nejkrásnější vánoční stromeček, tentokrát na téma „Vánoce J. Lady“. V roce 2017 byla pro děti připravena Velká 

čertovská hra, rukodělné dílny, doprovodná burza vyřazených dětských knih a samozřejmě nechybělo loutkové divadlo – 

s představením Návštěva v pekle. Na začátku celé akce byl vyhlášen vítěze soutěž O nejkrásnější vánoční stromeček a to 

3. ZŠ Slaný, která obdržela putovní trofej. 

Dobrovolníci  

I v roce 2017 pokračovala naše dlouholetá spolupráce s ICM Slaný. Od podzimu 2017 k nám opět docházejí dva zahraniční 

dobrovolníci Diego a Nashteh a věnují se každé úterní odpoledne aktivitám s dětmi, jako jsou společenské hry, kreslení 

nebo turnaje ve stolním fotbale. 

Jazykový koutek angličtiny 

Od října 2017 se v Oddělení pro děti konají každý čtvrtek jazykový koutek angličtiny, které vede lektorka – učitelka 

angličtiny. Koutek je již od samého počátku kapacitně vyplněn. Je zaměřen na doučování, procvičování probírané látky a 

pomocí s domácími úkoly z Aj. Jazykové koutky jsou zdarma. Podklady zpracovala: Kateřina Nedvědová 



V listopadu 2018 proběhl v knihovně ve spolupráci se slánskou pobočkou ICM druhý ročník 

akce Živá knihovna.  

Jedná se o akci zaměřenou na žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ. Žáci a studenti se v krátké 

prezentaci seznámili s činností ICM,  s možností  výměnného programu European voluntary 

service  a hlavně si mohli v praxi vyzkoušet konverzaci v angličtině se zahraničními 

dobrovolníky a prohlédnout si jejich stánky s fotografiemi, plakáty a dalšími atributy 

jejich rodné země. Kromě dvou dobrovolníků Diega ze Španělska a Nashteha z Arménie, 

kteří pracují ve slánské pobočce ICM, přicestovali další dobrovolníci původem z 

Portugalska, Uzbekistánu, Bosny –Hercegoviny, Německa a Bulharska.  

Celá akce byla pozitivně hodnocena jak pedagogy, tak i mladými lidmi. 

Projekt Živá knihovna se uskutečnil za finanční podpory dotace Ministerstva kultury ČR. 



Služby studovny 

     Ve studovně jsou čtenářům i návštěvníkům poskytovány tyto 

služby: kopírování, tisk černobílý i barevný, skenování, 

laminování, kroužková vazba, balení knih, možnost vypůjčení 

čtečky elektronických knih.  Dále je možné si zde přečíst 

nejnovější čísla odebíraných periodik, knihy z fondu studovny a 

z regionálního fondu. V neposlední řadě jsou zde k dispozici 

také 4 počítače, na kterých je možnost připojení k internetu i 

práce na MC Office. Tyto pc stanice jsou  využívané nejen 

čtenáři, ale i příchozími, kteří čtenáři knihovny nejsou. V roce 

2017 této služby využilo 2 390 osob. 

     Také nově vzniklá venkovní studovna s připojením wi-fi je 

celoročně využívaná. Volný čas tady tráví děti i mládež, ale je 

zde místo i pro různá setkání či pracovní schůzky.  

 

Meziknihovní výpůjční služba – MVS 

     Mezi nejvyhledávanější služby studovny patří meziknihovní 

výpůjční služba. Pokud nemáme v našem knihovním fondu knihu 

požadovanou čtenářem, objednáváme knihy z jiných knihoven. 

Nejčastěji je to SVK Kladno. V roce 2017 jsme objednali 719 

titulů z jiných knihoven. 

 

Web knihovny 

     Webové stránky knihovny splňují kritéria kvality, 

přístupnosti a komunikace a využívají nové technologie. 

Aktualizaci webu provádí knihovnice, pouze zásadní změny 

doplňuje webmaster. Počet návštěv webové stránky knihovny za 

rok 2017 je 37 784. Z webových stránek je možný vstup do 

našeho on-line katalogu, kde je možné si vyhledat a objednat 

nebo zarezervovat požadovanou knihu z klidu domova.  

Na webové stránce knihovny jsme také nově spustili on-line 

poradnu, kde zodpovídáme dotazy našich čtenářů.  

 

 

Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném 

     V roce 2017 jsme otevřeli již 9. ročník tohoto cyklu 

nabízející nejen seniorům různé přednášky, vzdělávací i 

zábavné akce. Cílem je pak nejen vzdělávání seniorů, ale i 

vzájemný kontakt mezi nimi, sdílení zážitků a rad. 

 

 

Akce 

10. ledna 2017 Setkávání seniorů - Historie košíkářství  

24. ledna 2017 Setkávání seniorů - O některých pramenech naší 

regionální historie 

7. února 2017 Setkávání seniorů - Emoce v komunikaci 

21. února 2017 Setkávání seniorů - Karel Hynek Mácha a Slánsko 

7. března 2017 Setkávání seniorů - Bylinky a jejích využití v 

kuchyni, v kosmetice i léčení 

21. března 2017 Setkávání seniorů - Nebojte se ryb   

4. dubna 2017 Setkávání seniorů - Jarní tvořivé setkání 

13. dubna 2017 Čtení Bible 

18. dubna 2017 Setkávání seniorů - Martinicové a Slaný 

2. května 2017 Setkávání seniorů - Slavnostní závěr Setkávání 

10. října 2017 Setkávání seniorů - MUDr. Jan Cimický - Léčím 

bolavé duše  

14. listopadu 2017 Setkávání seniorů - Jak na rodokmen?   

16. listopadu 2017 Večer poezie  

19. prosince 2017 Setkávání seniorů - Vánoční posezení s knihou 

 

Podklady zpracovala: Lucie Steinbrecherová 



Něco ze statistiky… 

     K 31. 12. 2017 jsme na pobočce registrovali celkem 

469 čtenářů, z toho 400 dětí do 15-ti let. Tentokrát jde o 

prudký nárůst oproti předešlému roku, který přičítáme 

především projektu s „prvňáčky“, kteří pravidelně 

navštěvují knihovnu a pro které připravujeme stále nové 

čtenářské aktivity. Tato aktivita jim pomáhají nejen ve 

výběru vhodné knihy, ale ukazuje i fakt, že čtení může 

být zábavné. V průběhu roku se nám tyto návštěvy 

rozšířily i na „druháčky“, kteří také projevili o knihovnu 

větší zájem a na projekt volně navazují. Děti si tak pěstují 

výrazné čtenářské návyky a navštěvují knihovnu i mimo 

tato pravidelná setkávání. Stejně jako v uplynulých letech 

děkujeme za báječnou spolupráci vedení 3. ZŠ, v jejíž 

budově pobočka sídlí a které nám v projektu výrazně 

pomáhá. Pro návštěvníky pobočky jsme v tomto roce 

uspořádali celkem 69 kulturních akcí, kterých se 

zúčastnilo 1720 návštěvníků a 47 vzdělávacích akcí 

s celkovým počtem zúčastněných 930. 

     V pobočce najdete veškeré kompletní služby, které 

knihovna poskytuje. Máme co nabídnout malým i velkým. 

Snažíme se o pravidelnou výměnu fondu, abychom vyšli 

vstříc náročnějším čtenářům, obměnili jsme sortiment 

periodik a zvětšili výběr leporel, pro naše nejmenší 

čtenáře. Rozšířili jsme nabídku deskových her a doplnili 

sérii Kouzelného čtení s interaktivní mluvící tužkou. 

     S volnočasovými aktivitami nám v průběhu celého roku 

pomáhaly dvě lektorky, které se dětem pravidelně 

každé úterý a ve čtvrtek odpoledne věnovaly, učily se 

s nimi, hrály společenské hry, nebo si společně vyrobili 

něco pěkného. Od března 2017 jsme návštěvníkům 

pobočky nabídli rukodělné dílničky s Mílou Blahníkovou, 

které se konaly každý druhý pátek v měsíci a při kterých si 

mohli malí i větší vyzkoušet práci jak s recyklovaným 

materiálem tak i různá zajímavá tvoření podle knih. I tato 

aktivita se setkala s velkou odezvou, proto v ní budeme i 

nadále pokračovat.  

     Upoutávky na všechny aktivity zveřejňujeme nejen na 

webu a Facebooku knihovny, ale i pravidelným 

samoroznosem plakátků na vybraná místa v MŠ a jiných 

kolektivních zařízení. 

 

AKCE 

• každé úterý a čtvrtek „Zábavná dvouhodinka 

s Markétou a Milenou“ 

• každý druhý pátek v měsíci Rukodělky s Mílou 

Blahníkovou z Kreativního ateliéru Čtyřlístek 

• 15. 3. 2017 beseda s Cyrilem Podolským pro 3. ZŠ – 

animovaný film  

• 7. 4. 2017 návštěva pobočky MŠ Dolíky – Hrajeme si 

pohádky (starší děti) 

• 12. 4. 2017 návštěva pobočky MŠ Dolíky – Večerníčky a 

pohádkové postavičky (mladší děti) 

• 1. 6. 2017 návštěva pobočky MŠ Budeničky – čtení a 

hraní v knihovně 

• srpen 2017 další etapa výměny nábytku v pobočce Na 

Dolíkách  

• 9. 10. 2017 interaktivní show Adolfa Dudka pro 3. ZŠ – 

malujeme, kreslíme  

• prosinec 2017 Advent v knihovně – předvánoční 

posezení s připomenutím tradičních zvyků a obyčejů 

 

Podklady zpracovala: Kateřina Mrvová Krejčová 

 



REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU ROZVOJE 

CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2017 

 

Zavedení Pokladního a skladového systému Kosys -  v 

rámci zlepšení služeb zákazníkům a urychlení prodeje a 

přehlednějšího vedení skladového hospodářství si 

Infocentrum Slaný v roce 2017 zakoupilo nový pokladní a 

skladový systém Kosys. Systém umožňuje kontrolovat 

aktuální stav zásob, a včas upozornit na docházející zboží 

nebo jiný problém. Pokladní systém také pomáhá k 

plynulejší a rychlejší obsluze návštěvníků infocentra, což 

je patrné hlavně v období turistické sezóny. A tím 

poskytuje zvýšení kvality služeb zákazníkům. 

 

Slaný – leták města 

Nový leták města Slaný ve formátu DL, na titulní straně se 

starou radnicí, uvnitř pak s fotografiemi nejdůležitějších 

památek a kreslenou mapou historického centra, na zadní 

straně popis jednotlivých památek a historie města také 

v anglické a německé verzi – náklad 5 000 ks  – neprodejné 

 

Turistická sezona 2017 – přehled vycházek a výletů, které 

IC připravilo v rámci turistické sezóny pro rok 2017 s 

krátkým komentářem - náklad 1 500 ks – neprodejné 

  

Kalendárium 2017 – Každoročně vydávaný přehled 

hlavních kulturních a sportovních akcí ve Slaném 

 – náklad 1 500 ks - neprodejné  

  

Trhací mapa Slaný – náklad 20 000 kusů – neprodejné 

 

Série pohlednic  - určeno do prodeje 

Nákladem od každého druhu 150 kusů /prodejní cena 7 Kč 

 

Kalendář 2018 Slaný, očima malířů, grafiků a výtvarníků  - 

kalendář se sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném – 

náklad 550 kusů – prodejní cena 111 Kč 

  

Magnetky série 6 turistických magnetek – Cyklohráček, 

Muzeum slánek, Velvarská brána, bývalá radnice, kostel 

sv. Gotharda a zvonice v Neprobylicích – náklad 150 kusů  

Cyklohráček, od ostatních druhů vždy po 250 kusech – 

prodejní cena 19 Kč               

  

Náprstek Slaný – turistický suvenýr s motivem staré 

slánské radnice – určeno do prodeje – 33,- Kč  

  

Sérii kapesních kalendářů „Jedeme se solí“ s motivem 

slánek ze sbírky slánek v IC Slaný - 4 motivy – náklad 150 

ks od druhu -  neprodejné 

 

Papírové sáčky – určené k balení zboží zakoupeného 

v Infocentru Slaný s potiskem na lícové straně znakem 

Infocentra Slaný, na rubové straně pak adresou a možnými 

kontakty Infocentra Slaný. Sáčky jsou ve dvou velikostech 

14 x 22 cm a 20 x 35 cm  - náklad od každého 5 000 ks 

 

Turistická sezóna 

Cyklohráček – tento výletní vlak, který jezdí již s několika 

letou pravidelností od dubna do konce října v sobotu, 

neděli a všechny svátky, se stal velkým pomocníkem 

v přílivu hlavně pražských turistů do našeho města. 

Zábava pro cestující pokračuje i po vystoupení z vlaku.  



Cestu do centra jim zpříjemňuje velmi oblíbená hra „S 

Bořkem za pokladem“, která hravou formou ukazuje 

návštěvníkům naše největší památky. Ti nejúspěšnější pak za 

odměnu najdou v infocentru poklad.  

Cesta za zlatým pokladem 

416 vyplněných herních plánů odevzdaly děti a rodiny, což je 

o 70 více než v předešlém roce 

  

Turistická vizitka 

596 zájemců si vyzvedlo vizitku Cyklohráčku ve Slaném při 

splnění podmínky, že musí do města přijet právě tímto 

vlakem, i tady se počet zvýšil a to o 40. 

  

Mapa okolí Slaného 

252 turistů si vyzvedlo na infocentru mapu Slánska na 

základě kuponu z letáku orazítkovaného hrajvedoucími ve 

vlaku, což je snížení o 70 kusů. 

 

Podle všech ukazatelů můžeme říci, že spolupráce 

s Cyklohráčkem a následná hra S Bořkem za pokladem (která 

je turistickým produktem Infocentra Slaný) jsou stále ve 

velké oblibě turistů. 

  

Městská hra – „Tajemství pana Slánky“ 

V roce 2017 Infocentrum Slaný připravilo pro všechny, kdo 

mají rádi záhady, hádanky a tajemství, detektivní hru 

v ulicích města Slaného. Hra spočívala v rozluštění devíti 

úkolů, různě umístěných po městě a vyluštěním tajenky, tak 

pomoci panu Slánkovi k nalezení jeho ztracené slánky. 

Ačkoliv to byl náš první pokus vytvořit takovouto interaktivní 

hru, setkala se hra s velkým úspěchem. 

Zúčastnilo se jí 44 účastníků, kteří soutěžili v týmech. 

  

 Vánoční vycházka - naší nejúspěšnější vycházkou se stala 

Vánoční vycházka s překvapením, kterou návštěvníci už 

pojali jako takovou tradici a možnost, jak se ve vánočním 

shonu na chvíli zastavit a sejít se se známými a kamarády. 

Pro její stále rostoucí oblíbenost jsme i v tomto roce museli 

zájemce rozdělit na dvě skupiny. Letošní účast byla 77 

návštěvníků. 

V Turistické sezóně 2017 byl o polovinu snížen počet 

jednotlivých vycházek, a přesto čisté příjmy z vycházek byly 

vyšší a počet návštěvníků se snížil o méně než pětinu z TS 

2016. Zvýšení příjmů je možné vysvětlit stále se zvětšující 

oblíbeností a počtem návštěvníků na Vánoční vycházce s 

překvapením, a dále pak i zařazení nové interaktivně 

poznávací městské hry, která slavila velký úspěch. 

 

Bohemia Centralis 

Nové propagační předměty BC v roce 2017 – magnetky, 

tužky, pexeso, sběratelská mince Pamětník vydaná k 20 

výročí založení BC, omalovánky Slaberaklat. 

Pokračovala turisticko-naučná hra Slaberaklat, která zavede 

turisty do jednotlivých členských měst Bohemia Centralis, 

kde plní úkoly týkající se dané oblasti. Za splnění všech 

úkolů je možnost zakoupit si jinak volně nedostupnou 

turistickou vizitku daného města. Po vyplnění celého hracího 

plánu a získání všech razítek, je možné zúčastnit se jednou 

za rok slosování. Výherce strávil zdarma noc na hradě 

Křivoklát. K této hře se pak pojila i soutěž pro děti, které 

dostaly omalovánky Slaberaklat a na druhou stranu měly 

nakreslit obrázek, kde se jim nejvíce líbilo. I zde byl na 

konci roku vylosován výherce. 

V loňském roce také proběhlo několik školení na přípravu a 

možnost zařazení se do nového projektu, jehož pilotní fázi 

připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s 

agenturou Czech Tourism na rok 2018, jedná se o 

kategorizaci a certifikaci organizací destinačního 

managementu. Byla zjištěna jednotlivá kritéria a možnosti, 

které certifikace dané destinační oblasti přinese. 

 

 



Celkový počet návštěvníků infocentra v loňském roce byl 

16 460. Již třetí rok po sobě navštívilo infocentrum více 

jak 16 000 lidí. Návštěvnost se vždy zvýší na začátku 

turistické sezóny (tj. duben, květe), v roce 2017 však byla 

dobrá i v období prázdnin a během podzimu. V prosinci pak 

další zvýšení jistě můžeme připsat na vrub nejoblíbenější 

z našich vycházek (Vánoční vycházka s překvapením), ale i 

vánočním nákupům, kdy v našem infocentru je možné 

zakoupit hodnotné vánoční dárky. 

I přesto, že v roce 2017 byl úplně zrušen komisní prodej a 

snížen počet turistických vycházek (oba tyto faktory 

přispívaly k příjmům infocentra) vykazuje infocentrum již 

několik let za sebou stabilní příjmy.  

Podklady zpracovala: Elena Vejdělková 

 




